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CONFIRA OS 49 LOCAIS DE VACINAÇÃO
CONTRA COVID DISPONÍVEIS EM PORTO

ALEGRE NESTA SEXTA-FEIRA.
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(SMS) de Porto Alegre man-
tém nesta sexta-feira (17) o ser-
viço de imunização contra co-
vid, com 49 locais disponíveis.
Na lista consta uma unidademó-
vel no Largo Glênio Peres, sala
especial no shopping João Pes-
soa, cinco farmácias parceiras
e 42 postos, dos quais sete
oferecem vacinas até as 21h.
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A Meta Platafforms, dona do Facebook, denunciou meia dúzia de empresas de vigilância privada por hackers e outros abusos,
acusando-as em um documento publicado nesta quinta-feira (16) de terem atacado coletivamente cerca de 50.000 pessoas em
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Confira os 49 locais de vacinação
contra covid disponíveis em Porto

Alegre nesta sexta-feira.
Cristine Rochol/PMPA

Em sete postos de saúde o serviço é oferecido até as 21h.

A Secretaria Municipal
da Saúde (SMS) de

Porto Alegre mantém
nesta sexta-feira (17) o
serviço de imunização
contra covid, com 49
locais disponíveis. Na
lista consta uma uni-
dade móvel no Largo
Glênio Peres, sala espe-
cial no shopping João
Pessoa, cinco farmácias
parceiras e 42 postos,
dos quais sete oferecem
vacinas até as 21h.

Os endereços com-
pletos e horários de
funcionamento de cada
local, bem como imu-
nizantes disponíveis e
outros detalhes, podem
ser consultados no site
oficial prefeitura.poa.br.

Em procedimentos
de primeira dose (ou
aplicação única, no
caso da vacina da Jans-
sen), deve ser apresen-
tada identidade com
CPF. Não é mais ne-
cessário o comprovante
de residência, bastando
uma autodeclaração
simples com nome e o
endereço.

Já na segunda in-
jeção é obrigatório o
cartão de controle for-
necido pelo agente
de saúde na primeira
etapa. Pode se dirigir
aos locais indicados
quem recebeu Corona-
vac há pelo menos 28
dias ou Pfizer oito sema-
nas atrás. No caso do
imunizante de Oxford, o

intervalo também é de
oito semanas entre as
duas ”picadas”.

Para o reforço, os
cidadãos com idade a
partir de 18 anos preci-
sam levar a mesma do-
cumentação exigida na
segunda dose, desde
que o cartão de con-
trole mostre que o es-
quema de imunização
esteja completo há pelo
menos cinco meses.

Já os imunossuprimi-
dos devem comprovar
a condição de saúde
por meio de atestado
ou receita médica, além
do registro de segunda
dose (ou única) há pelo
menos 28 dias.

1ª dose de
qualquer vacina
– Postos de saúde, a

maioria das 8h às 17h e
com sete unidades aten-
dendo até 21h (Belém
Novo, Diretor Pestana,
Morro Santana, Primeiro
de Maio, Ramos, São
Carlos e Tristeza);

– Sala especial no
shopping João Pessoa
(subsolo, com entrada
externa): avenida João
Pessoa nº 1.831 (bairro
Santana), das 9h às 21h;

– Unidade móvel no
Largo Glênio Peres: em
frente ao Mercado Pú-
blico (Centro Histórico),
do meio-dia às 18h;

– Farmácias parcei-
ras (Agafarma, Panvel e
São João), das 9h às
17h;

– Endereços: consul-
tar no site da prefeitura.

2ª dose de
Coronavac

– Quem recebeu pri-
meira injeção há pelo
menos 28 dias;

– Postos de saúde;
– Unidade móvel no

Largo Glênio Peres;
– Endereços: consul-

tar no site da prefeitura.
2ª dose de
Oxford

– Quem recebeu pri-
meira injeção há pelo
menos oito semanas;

– Postos de saúde;
– Sala especial no

Shopping João Pessoa;
– Unidade móvel no

Largo Glênio Peres;
– Endereços: consul-

tar no site da prefeitura.
2ª dose da Pfizer

– Quem recebeu pri-
meira injeção há pelo
menos oito semanas;

– Postos de saúde;
– Sala especial no

Shopping João Pessoa;
– Unidade móvel no

Largo Glênio Peres;
– Farmácias parcei-

ras;
– Endereços: consul-

tar no site da prefeitura.

Dose de reforço
– Idosos a partir de

60 anos que recebe-
ram a segunda dose há
pelo menos cinco me-
ses e imunossuprimidos
que completaram o es-
quema vacinal há 28
dias ou mais;

– Postos de saúde;
– Sala especial no

Shopping João Pessoa;
– Unidade móvel no

Largo Glênio Peres;
– Endereços: consul-

tar no site da prefeitura.
– Observação: a

dose-extra da Janssen
estará disponível em
oito postos de saúde e
na sala de vacinação do
shopping João Pessoa.
(Marcello Campos)
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Ocupação de UTIs por pacientes de
covid em Porto Alegre tem menor

índice desde junho de 2020.
EBC

Até o início da tarde desta quinta-feira, 46 (menos de 75%) pacientes de covid recebiam atendimento
nesse tipo de estrutura hospitalar.

P orto Alegre regis-
trou nesta quinta-

feira (16) o seu me-
nor índice de pacientes
de coronavírus em uni-
dade de terapia inten-
siva (UTI) desde o dia
4 de junho de 2020, ou
seja, em mais de um
ano e meio. Até o início
da tarde, 46 pessoas
internadas com covid
recebiam atendimento
nesse tipo de estrutura
hospitalar, o que repre-
senta pouco menos de
75%.

Na última vez em que
a capital gaúcha atin-
giu patamar proporcio-
nal tão baixo foi em 4 de
junho de 2020, quando
45 pacientes estavam
internados com a do-
ença.

O monitoramento
das UTIs revela, ainda,
que a taxa de ocupação
de 74,5% leva em con-
sideração 17 hospitais
da cidade mais popu-
losa do Rio Grande do
Sul. Um gráfico com
a oscilação dos núme-
ros relativos às inter-
nações desde o início
da pandemia pode ser
conferido no site oficial
prefeitura.poa.br.

“Estamos retor-
nando a patamares pró-
ximos aos verificados
no início da pandemia
, quando a curva de in-
ternações começava a
subir”, compara o titular

da Secretaria Municipal
de Saúde (SMS), Mauro
Sparta. Ele atribuiu
a melhora dos indica-
dores ao avanço da
campanha de imuniza-
ção: ”Os números mais
baixos são reflexos da
vacinação. Já temos
praticamente 100% da
população acima de
12 anos contemplada
com a primeira dose e
mais de 90% com as
duas doses. Mesmo
assim, é importante que
as pessoas continuem
adotando as medidas
de prevenção, ainda
mais depois da con-
firmação de casos da
variante ômicron na
capital gaúcha”.

Vacinação de
crianças

Com a decisão da
Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (An-
visa) de liberar a vaci-
nação contra covid para

a gurizada de 5 a 11
anos, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde avalia
que o início do procedi-
mento depende da aná-
lise de alguns aspectos.

Dentre eles estão as
características técnicas
do imunizante da Pfi-
zer (indicado para esse
segmento de público) e
a necessidade de capa-
citação específica dos
agentes. Outro item
fundamental no plano é
a necessidade de mais
lotes do fármaco para
dar conta dessa nova
demanda.

O titular da Diretoria
de Vigilância em Saúde
(DVS), Fernando Ritter,
ressalta que esses pon-
tos são essenciais para
o início do processo de
vacinação desse seg-
mento. De acordo com
projeção do Instituto
Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE)

para 2020, Porto Alegre
tem cerca de 120 mil
habitantes nessa faixa
etária.

A enfermeira chefe
do Núcleo de Imuniza-
ções Zona Sul da SMS,
Renata Capponi, segue
namesma linha. Ela rei-
tera que o fato de a bula
da vacina ter sido apro-
vada pela Anvisa para
uso em tal segmento
não basta para que ele
comece a ser seja imu-
nizado:

“É necessário que o
Ministério da Saúde ad-
quira a vacina e, depois,
a inclua o grupo no
Plano Nacional de Imu-
nização contra Covid,
o que é condição para
que a vacina seja incor-
porada à campanha de
vacinação”. (Marcello
Campos)
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Rio Grande do Sul se aproxima de
1,5 milhão de testes positivos de
coronavírus. Mortos são 36.337.

EBC

Boletim da SES menciona 17 novos casos fatais, em uma faixa etária de 30 a 80 anos.

D ivulgado nesta
quinta-feira (16),

o mais recente ba-
lanço epidemioló-
gico da Secretaria
Estadual da Saúde
(SES) ampliou para
1.499.247 o número
de testes positivos
de coronavírus em 21
meses de pandemia,
com 36.337 mortes.
A estatística inclui
174 novas confirma-
ções de contágio e
17 casos fatais.
As perdas huma-

nas mais recentes
abrangem vítimas
com idades entre 30
(única não idosa) e
87 anos. Elas são
mencionadas, a se-
guir, em ordem al-
fabética pelo muni-
cípio de residência
(que nem sempre é
o do hospital onde
ocorreu o óbito), em
uma lista que tam-
bém detalha o gê-
nero (feminino ou
masculino) e a idade.
– Rio Grande (mulher,
30 anos); – Nova
Bréscia (mulher, 61
anos); – Quaraí (ho-
mem, 61 anos); –
Pelotas (homem, 62
anos); – Porto Alegre
(homem, 62 anos);
– Eldorado do Sul

(homem, 65 anos);
– Novo Hamburgo
(mulher, 68 anos); –
Gramado (homem,
69 anos); – Pelotas
(homem, 69 anos); –
Igrejinha (homem, 70
anos); – Uruguaiana
(homem, 70 anos); –
Guarani das Missões
(homem, 71 anos);
– Porto Alegre (ho-
mem, 76 anos); –
Horizontina (mulher,
78 anos); – Caxias
do Sul (homem, 79
anos); – Terra de
Areia (mulher, 80
anos); – Alegrete (ho-
mem, 87 anos).
Dentre os infecta-

dos até agora, ao
menos 1.461.368
(97%) já se recupe-
raram, em todos os
497 municípios gaú-
chos. Outros 1.441
(0,1%) são conside-

rados casos ativos
(em andamento), o
que abrange desde
os assintomáticos em
quarentena domici-
liar até casos graves
atendidos em hospi-
tais.
55,4% 1.774 paci-

entes em 3.200 leitos
de UTI HOSPITALI-
ZAÇÕES 114.172 8%
de 1.499.247 neces-
sitaram hospitaliza-
ção por SRAG
A taxa média de

ocupação das unida-
des de terapia inten-
siva (UTIs) por adul-
tos estava em 55,4%
no início da noite,
conforme o painel de
monitoramento co-
vid.saude.rs.gov.br.
Esse índice resulta da
proporção de 1.774
pacientes para um
total de 3.200 leitos

da modalidade em
301 hospitais. Já o
total de internações
pela doença chega a
114.127 (8%).
Andamento da
vacinação

Já no que se re-
fere ao andamento
da imunização con-
tra o coronavírus no
Rio Grande do Sul,
a plataforma on-line
do governo gaúcho
continua defasada,
devido ao ataque
cibernético aos sis-
temas do Ministério
da Saúde. Quem
acessa o site va-
cina.saude.rs.gov.br
encontra apenas da-
dos relativos ao sta-
tus do processo na
quinta-feira passada
(9). (Marcello Cam-
pos)
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Sistemas de registro de dados da
pandemia seguem com problema
pelo 7º dia, e média de mortes por
covid permanece em queda no País.

Reprodução

País contabiliza 617.521 óbitos e 22.203.136 casos de coronavírus
desde o início da pandemia.

S em novos dados de 4
Estados, o Brasil regis-

trou 173 novas mortes por
covid-19 nas últimas 24 ho-
ras, com o total de óbitos
chegando a 617.521 desde
o início da pandemia. Com
isso, amédiamóvel demor-
tes nos últimos 7 dias fi-
cou em 145. Em compa-
ração à média de 14 dias
atrás, a variação foi de -
30% e aponta tendência de
queda.

Os números estão no
novo levantamento do con-
sórcio de veículos de im-
prensa sobre a situação da
pandemia de coronavírus
no Brasil, consolidados na
noite desta quinta-feira (16).
O balanço é feito a partir de
dados das secretarias esta-
duais de Saúde.

Após um ataque hac-
ker no site do Ministério
da Saúde, no aplicativo
e na página do Conecte-
SUS – plataforma que mos-
tra comprovantes de vaci-
nação contra a Covid-19
–na madrugada de sexta-
feira (10), diferentes esta-
dos passaram a informar
problemas para colher da-
dos de casos e mortes
dos sistemas do ministério.
Nesta quinta, as secretarias
de GO, MS, PB e TO não
informaram novos dados.

Foi o 7º dia seguido com
problemas apontados por
diferentes Estados na cap-
tação dos dados de casos
e mortes nos sistemas do
ministério desde o ataque.

No último domingo (12),
o ministério da Saúde infor-
mou que o processo para
recuperação dos registros
dos brasileiros vacinados
contra a covid foi finalizado,
sem perda de informações.

Mas no dia seguinte, o
ministro Marcelo Queiroga
disse que houve um novo
ataque hacker. A previsão
de estabilização dos siste-
mas, colocada para terça-
feira (14) pelo ministro, não
foi cumprida.

Em 31 de julho, o Bra-
sil voltou a registrar média
móvel de mortes abaixo de
1 mil, após um período de
191 dias seguidos com va-
lores superiores. De 17 de
março até 10 de maio, fo-
ram 55 dias seguidos com
essa média móvel acima
de 2 mil. No pior mo-
mento desse período, amé-
dia chegou ao recorde de
3.125, no dia 12 de abril.

Casos
Em casos confirmados,

desde o começo da pande-
mia, 22.203.136 brasileiros
já tiveram ou têm o novo co-
ronavírus, com 3.805 des-
ses confirmados no último
dia. A média móvel nos
últimos 7 dias foi de 3.944
novos diagnósticos por dia.
Isso representa uma vari-
ação de -55% em relação
aos casos registrados em
duas semanas, indicando
queda nos diagnósticos.

Em seu pior momento, a
curva da média móvel na-
cional chegou à marca de
77.295 novos casos diários,
no dia 23 de junho deste
ano.

Estados
—Emalta (4 Estados e o

DF): Amapá, Mato Grosso,
Roraima, Sergipe e Distrito
Federal.

— Em estabilidade
(6 Estados): Amazonas,
Bahia, Pará, Pernambuco,
Rio Grande do Norte e
Rondônia.

— Em queda (12 Esta-
dos): Acre, Alagoas, Ceará,
Espírito Santo, Maranhão,
Minas Gerais, Paraná, Pi-
auí, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, Santa Cata-
rina e São Paulo.

— Não informaram (4
Estados): Goiás, Mato
Grosso do Sul, Paraíba e
Tocantins.

Vacinação
Os dados do consórcio

de veículos de imprensa di-
vulgados nesta quinta mos-
tram que 141.083.188 pes-
soas tomaram a segunda
dose ou dose única de va-
cinas e, assim, estão to-
talmente imunizadas. Este
número representa 66,14%
da população. Em razão do
ataque hacker ocorrido há
uma semana ao Ministério
da Saúde, 14 Estados não
divulgaram dados da imuni-
zação.

A dose de reforço foi
aplicada em 22.195.260
pessoas, o que representa
10,17% da população. Um
total de 160.522.290 pes-
soas, o que representa
75,25% da população, to-

mou ao menos a primeira
dose de vacinas.

Somando a primeira
dose, a segunda, a única
e a de reforço, são
323.800.738 doses aplica-
das desde o começo da
vacinação, em janeiro deste
ano.

Nas últimas 24 horas, a
primeira dose foi aplicada
em 147.776 pessoas, a se-
gunda em 301.350, e a
única em 536. Receberam
o reforço 500.482 pessoas,
um total de 950.144 aplica-
ções.

Os Estados com maior
porcentagem da população
imunizada (com segunda
dose ou dose única) são:
São Paulo (77,69%), Mato
Grosso do Sul (71,45%), Mi-
nas Gerais (69,97%), Rio
Grande do Sul (69,74%) e
Santa Catarina (69,42%).

Já entre aqueles que
mais tem sua população
parcialmente imunizada
estão São Paulo (81,90%),
Santa Catarina (78,72%),
Paraná (77,85%), Piauí
(77,80%) e Rio Grande do
Sul (77,66%) .
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Mais de 141 milhões de brasileiros
estão com a vacinação contra a

covid completa, 66% da população.
Cristine Rochol/PMPA

Já são 323.800.738 doses aplicadas desde o começo da vacinação.

O s dados do con-
sórcio de veículos

de imprensa divulga-
dos na noite desta
quinta-feira (16) mos-
tram que 141.083.188
pessoas tomaram a
segunda dose ou dose
única de vacinas e, as-
sim, estão totalmente
imunizadas. Este
número representa
66,14% da população.
Após 7 dias do ataque
hacker ao Ministério
da Saúde, 14 Estados
não divulgaram dados
da imunização.

A dose de re-
forço foi aplicada
em 22.195.260 pes-
soas, o que repre-
senta 10,17% da po-
pulação. Um total
de 160.522.290 pes-
soas, o que representa
75,25% da população,
tomou ao menos a pri-
meira dose de vacinas.

Somando a primeira
dose, a segunda, a
única e a de reforço,
são 323.800.738 do-
ses aplicadas desde o
começo da vacinação,
em janeiro deste ano.

Nas últimas 24 ho-
ras, a primeira dose foi
aplicada em 147.776
pessoas, a segunda
em 301.350, a única
em 536, e o reforço em
500.482, um total de
950.144 aplicações.

Os Estados com
maior porcentagem da
população imunizada
(com segunda dose
ou dose única) são:
São Paulo (77,69%),
Mato Grosso do
Sul (71,45%), Mi-
nas Gerais (69,97%),
Rio Grande do Sul
(69,74%) e Santa Ca-
tarina (69,42%).

Já entre aqueles
que mais tem sua po-
pulação parcialmente
imunizada estão São
Paulo (81,90%), Santa
Catarina (78,72%), Pa-
raná (77,85%), Piauí
(77,80%) e Rio Grande
do Sul (77,66%).

Crianças
A Anvisa (Agência

Nacional de Vigilân-
cia Sanitária) autorizou
nesta quinta a aplica-
ção da vacina da Pfi-
zer contra a covid em
crianças de 5 a 11

anos. A dosagem
para esse público será
menor do que a utili-
zada por maiores de
12 anos.

A agência alerta que
a autorização é base-
ada nos dados cientí-
ficos disponíveis até o
momento. Em outu-
bro, a Pfizer garantiu
que a sua vacina é se-
gura e mais de 90,7%
eficaz na prevenção
da doença nessa faixa
etária.

As orientações da
agência reguladora
são as seguintes:

— A dose para as
crianças entre 5 e 11
anos é de um terço em
relação à formulação
já aprovada no Brasil;

— a formulação pe-
diátrica é diferente da-
quela aprovada ante-
riormente apresentada
para o público com

mais de 12 anos e,
portanto, não pode ser
utilizada a formulação
de adultos diluída;

— a criança que
completar 12 anos
entre a primeira e a
segunda dose deve
manter a dose pediá-
trica; não há estudos
sobre a coadministra-
ção da Pfizer com ou-
tras vacinas (não deve
ser administrada com
outros imunizantes).

Além da área téc-
nica da Anvisa, especi-
alistas das sociedades
brasileiras de Infecto-
logia, de Imunologia,
de Pediatria, de Imuni-
zações e de Pneumo-
logia e Tisiologia par-
ticiparam da avaliação
sobre a liberação do
imunizante para as cri-
anças.

Porto Alegre . Sexta, 17 de Dezembro de 2021 OSUL | 12



No Brasil, crianças de 5 a 11 anos
poderão ser vacinadas contra covid;
saiba o que especialistas dizem

sobre imunização nessa faixa etária.
Anselmo Cunha/PMPA

A dosagem para esse público será menor do que a utilizada por
maiores de 12 anos.

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa)

autorizou nesta quinta-feira
(16) a aplicação da vacina
da Pfizer contra covid-19 em
crianças de 5 a 11 anos.

Ainda não há previsão de
quando a imunização vai co-
meçar porque a vacina para
este público tem diferenças em
relação a que foi aplicada nos
adultos. Por isso, o governo
federal terá que comprar uma
versão específica do produto
com dosagens e frascos dife-
rentes, apesar de o princípio
ativo ser o mesmo.

A mesma autorização de
uso já foi concedida pelo FDA
e pela EMA (agências regu-
latórias de saúde dos Esta-
dos Unidos e União Europeia),
além de países como Costa
Rica, Colômbia, República Do-
minicana, Equador, El Salva-
dor, Honduras, Panamá, Peru e
Uruguai.

A Anvisa reforça que a apro-
vação permite que a vacina já
seja usada no País para a faixa
de 5 a 11 anos. ”A chegada
do imunizante aos postos de-
pende do calendário e da lo-
gística do Programa Nacional
de Imunizações do Ministério
da Saúde (PNI/MS), que coor-
dena a distribuição das vacinas
por meio de programas públi-
cos no Brasil.”

Em outubro, a Pfizer disse
que a vacina é segura e mais
de 90,7% eficaz na prevenção
de infecções em crianças de 5
a 11 anos.

A Anvisa alerta que a auto-
rização é baseada nos dados
disponíveis até omomento e os
resultados são avaliados a todo
momento.

Veja as orientações da
agência:

— A dose para as crianças
entre 5 e 11 anos de idade é 1/3
da formulação já aprovada no
Brasil.

— A formulação pediátrica
é diferente daquela aprovada
anteriormente apresentada
para o público com mais de

12 anos – portanto, não pode
ser utilizada a formulação de
adultos diluída.

— A criança que completar
12 anos entre a primeira e a
segunda dose deve manter a
dose pediátrica.

— Não há estudos sobre
a coadministração com outras
vacinas. Segundo a Anvisa, até
que saiam mais estudos, é in-
dicado um intervalo de 15 dias
entre a vacina da covid-19 e ou-
tros imunizantes do calendário
infantil.

Também participaram da
avaliação especialistas das so-
ciedades brasileiras de Infec-
tologia (SBI), de Imunologia
(SBI), de Pediatria (SBP), de
Imunizações (SBIm) e de Pneu-
mologia e Tisiologia.

O infectologista Renato
Kfouri, representante da So-
ciedade Brasileira de Imuni-
zações e que participou da
avaliação da Pfizer junto à
Anvisa, lembra que a covid
matou mais crianças do que
coqueluche, diarreia, sarampo,
gripe e meningite somadas.

“A gente fala que só 0,4%
das mortes ocorrem nos me-
nores de 20 anos, mas 0,4%
de 600 mil mortes são mais de
2.500 crianças e adolescentes
que perderam a vida para a co-
vid. Em dois anos, esse to-
tal de mortes é maior do que
todo o calendário infantil. Se
somarmos todas as mortes por
coqueluche, diarreia, sarampo,
gripe, meningite, elas não so-
mam 1.500 por ano. A covid-19
é uma doença prevenível por
vacina que mais mata nossas
crianças”, diz.

Ele reforça que existem jus-
tificativas sanitárias, epidemio-
lógicas, de saúde pública para
incluir crianças no programa de
imunizações. “Claro, desde
que as vacinas sejam seguras,
com o mesmo critério e rigor
que licenciamos para os adul-
tos. Cumprindo esses critérios,
não há dúvidas que é impor-
tante vacinar essa faixa etária”,
completa.

A vacina da Pfizer está re-
gistrada no Brasil desde 23 de
fevereiro deste ano para pes-
soas com mais de 16 anos e,
para a faixa etária de 12 a 15
anos, desde 11 de junho.

Dosagem menor
O pedido para ampliação

do uso da vacina da Pfizer
para essa faixa etária havia sido
apresentado em 12 de novem-
bro. A farmacêutica informou
que a dosagem para essa faixa
etária será menor. Além disso,
os frascos terão a tampa da cor
laranja, para diferenciar das do-
ses já usadas emmaiores de 12
anos.

”A redução na dosagem
para a faixa de 5 a 11 anos se
respaldou nos estudos de Fase
1 e 2, que mostraram que essa
dosagem (10 microgramas) foi
o suficiente para gerar altos tí-
tulos de anticorpos com per-
fil de segurança bastante favo-
rável para a população pediá-
trica”, informou a Pfizer.

A avaliação levou 21 dias,
descontados os 14 dias que a
Pfizer utilizou para responder
exigências técnicas da Anvisa.
O tempo total do processo na
agência foi de 35 dias.

"Horizonte
melhor"

A decisão foi comemorada

por especialistas e sociedades
médicas, que chamam a aten-
ção para a quantidade consi-
derável de óbitos por essa do-
ença entre os mais jovens nos
últimos meses.

”A notícia da liberação
desse imunizante para as
crianças é excelente. Final-
mente esse público poderá ser
protegido da covid e de suas
formas mais graves”, analisa a
médica Isabella Ballalai, vice-
presidente da SBIm.

”A chegada de uma vacina
contra a covid-19 para crian-
ças brasileiras é algo a ser visto
com muito otimismo, alívio e
alegria”, concorda a pediatra
Heloisa Ihle Garcia Giamberar-
dino, coordenadora do Cen-
tro de Imunizações do Hospital
Pequeno Príncipe, em Curitiba
(PR).

”Se a gente analisar os da-
dos, a doença infecciosa que
mais mata na faixa etária pediá-
trica no nosso país atualmente
é a covid. Ter um produto que
passou por um processo rigo-
roso de análise da Anvisa e de
outras agências internacionais
traz uma perspectiva de um
horizonte melhor para 2022”,
complementa a especialista.
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Vacina da Pfizer para crianças terá
dose menor: veja o que mais se sabe.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Imunização de crianças de 5 a 11 anos com a vacina da Pfizer foi
aprovada pela Anvisa.

A imunização de crianças
de 5 a 11 anos con-

tra a covid-19 com a vacina
da Pfizer foi aprovada nesta
quinta-feira (16) pela Agên-
cia Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).

A vacina será dada em
duas doses e com 21 dias
de intervalo – assim como
nos adultos –, mas a dosa-
gem, a composição e a con-
centração da vacina pediá-
trica são diferentes da dos
adultos.

O frasco da vacina para
crianças também terá uma
cor diferente daquela apli-
cada em adultos, para
ajudar os profissionais de
saúde na hora de aplicar a
vacina.

Ainda não se sabe se
as crianças precisarão de
uma dose de reforço futura-
mente. O gerente geral de
Medicamentos e Produtos
Biológicos da Anvisa, Gus-
tavo Mendes, informou que
ainda não há dados para di-
zer se a dose de reforço será
necessária para as crianças.

”Vamos acompanhar ao
longo do tempo, à medida
que a vacinação for avan-
çando”, afirmou.

Segurança
Os especialistas ouvidos

pela Anvisa e que falaram
durante a aprovação da va-
cina consideraram que os
benefícios da vacina supe-
ram os riscos.

”A carga da doença não
é desprezível. A mortali-
dade dessas crianças nessa
faixa etária é elevada – supe-
rior a qualquer outra vacina
do calendário infantil, onde
nós não hesitamos em reco-
mendar as vacinas para as
crianças dessa faixa etária”,
frisou Renato Kfouri, presi-
dente do Departamento de
Imunizações da Sociedade
Brasileira de Pediatria e dire-
tor da Sociedade Brasileira

de Imunizações (SBIm).
”A gente fala que só

0,4% das mortes ocorrem
nos menores de 20 anos,
mas 0,4% de 600 mil mortes
são mais de 2.500 crianças
e adolescentes que perde-
ram a vida para a covid. Em
dois anos, esse total demor-
tes é maior do que todo o
calendário infantil”, disse o
médico.

A infectologista Rosana
Richtmann, da Sociedade
Brasileira de Infectologia,
lembrou que, nos Estados
Unidos, já foram aplicadas
mais de 5 milhões de doses
da vacina em crianças de 5 a
11 anos, ”com a segurança
dentro do que a gente quer
em relação a essa vacina”,
afirmou.

Aplicação
A agência divulgou orien-

tações sobre a forma com
que a vacina deve ser dada
a crianças de 5 a 11 anos.
Veja as principais:

— A vacinação das cri-
anças deve ser feita ape-
nas após treinamento com-
pleto das equipes de saúde
que farão a aplicação da va-
cina. Isso porque, disse a
agência, a grande maioria
dos eventos adversos pós-
vacinação ocorre por apli-
cação da dose inadequada
e da preparação errada do
produto de acordo com a
faixa etária.

— A vacinação das crian-
ças deve ser feita em ambi-
ente específico e separado
da vacinação de adultos e
acolhedor e seguro para as
crianças.

— Em vacinação nas co-
munidades isoladas – em al-
deias indígenas, por exem-
plo – a imunização de crian-
ças deverá ocorrer, sempre
que possível, em dias sepa-
rados da dos adultos.

— As salas de vacina-
ção para a covid-19 em cri-

anças deverão ser exclusi-
vas para a aplicação dessa
vacina. Se não houver
a infraestrutura necessária
para essa separação, deve-
rão ser adotadas medidas
para evitar erros de vacina-
ção.

— Por precaução, a va-
cina covid-19 não poderá
ser dada junto com outras
vacinas do calendário infan-
til. O intervalo mínimo entre
a vacina da covid e as outras
deverá ser de 15 dias.

— A vacinação das cri-
anças de 5 a 11 anos em
postos drive-thru deverá ser
evitada.

— As crianças deverão
ser acolhidas e permane-
cer no local de vacinação
por pelo menos 20 minutos
após a aplicação da vacina,
para observação.

— Os profissionais de
saúde deverão informar os
pais ou responsáveis, antes
de aplicar a vacina, sobre
os principais sintomas es-
perados após a vacinação–
dor, inchaço e vermelhidão
no local da injeção, febre,
fadiga, dor de cabeça, ca-
lafrios, dor muscular ou nas
articulações, além do au-
mento dos gânglios na axila
do braço que recebeu a va-
cina.

— Os pais ou respon-
sáveis deverão procurar um
médico se a criança tiver,
depois da vacinação: dores
repentinas no peito, falta de
ar ou palpitações.

— O profissional de
saúde deverá mostrar aos
pais ou responsáveis, antes
de aplicar a vacina, que a
vacina é a da covid-19 – com
frasco de cor laranja, dose
de 0,2mL, contendo 10 µg
(microgramas) da vacina,
específica para crianças
entre 5 a 11 anos. A seringa
que será usada é de 1 mL.

— A Anvisa recomenda
um plano de comunicação
sobre as diferenças de cor
entre os frascos dos pro-
dutos, incluindo a utilização
de redes sociais e estraté-
gias mais visuais que textu-
ais. Deverá ser levado em
conta, também, que podem
existir frascos semelhantes
de outras vacinas infantis no
mercado – o que pode levar
a erro ou troca na aplicação.

— Crianças que comple-
tarem 12 anos entre a pri-
meira e a segunda dose
deverão receber a segunda
dose pediátrica da vacina.

— Os estudos de efetivi-
dade deverão ser mantidos
para essa faixa etária.
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Veja as principais dúvidas dos
pais sobre a vacinação de

crianças contra a covid no Brasil.
Cristine Rochol/PMPA

Doses que serão aplicadas nessa faixa etária serão menores.

A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária

(Anvisa) autorizou nesta
quinta-feira (16) a aplica-
ção da vacina da Pfizer
contra covid-19 da em
crianças de 5 a 11 anos
de idade. No entanto,
ainda não há data para
início da imunização neste
público. A decisão é
de responsabilidade do
Ministério da Saúde.

Em paralelo, uma se-
gunda vacina se coloca
como candidata à vaci-
nação das crianças. Na
quarta (15), o Instituto
Butantan entrou com um
novo pedido na Anvisa
para uso pediátrico da Co-
ronavac, em crianças e
adolescentes de 3 a 17
anos. A agência tem um
prazo de 30 dias para ana-
lisar a solicitação. Um pe-
dido anterior do instituto
foi negado pela agência
por falta de documentos.

A seguir veja as princi-
pais dúvidas sobre a vaci-
nação em crianças com o
imunizante da Pfizer:

1) Quando irá começar
a vacinação em crianças?

Ainda não há data para
início da vacinação con-
tra covid-19 em crianças
de 5 a 11 anos de idade.
Essa determinação cabe
ao Ministério da Saúde,
que ainda não se manifes-
tou sobre o assunto. Não
há doses disponíveis no
País para essa faixa etária.
No entanto, o último con-
trato assinado com a Pfi-
zer prevê a possibilidade
de fornecer vacinas modi-
ficadas para outras varian-

tes e faixas etárias, caso a
pasta solicite.

2) Onde será realizada
a vacinação das crianças?

A Anvisa recomendou
que a vacinação do grupo
ocorra em ambiente espe-
cífico, acolhedor e seguro
para os pequenos, de
preferência em local di-
ferenciado ao dos adultos
(evitando drive-thrus). Se
possível, também deve
ser em sala exclusiva para
aplicação desse imuni-
zante.

As crianças devem per-
manecer 20minutos no lo-
cal da aplicação para ob-
servação e as equipes que
aplicarão a vacina devem
ser treinadas para isso.
De acordo com a agência,
a maioria dos eventos
adversos pós-vacinação
ocorre por aplicação da
dose inadequada e da
preparação errada do
produto de acordo com
a faixa etária.

3) O esquema de va-
cinação para crianças é
igual ao dos adolescentes
e adultos?

Sim. A imunização
completa para pessoas de
5 a 11 anos consiste na
aplicação de duas doses,
com um intervalo de 21
dias entre elas.

4) Se meu filho com-
pletar 12 anos após a
primeira dose pediátrica,
como devo proceder?

A Anvisa recomenda
que quem completar 12
anos entre a primeira e a
segunda dose deve rece-
ber a segunda dose redu-
zida, igual a primeira.

5) A vacina para crian-
ças é diferente da de adul-
tos?

Sim. A dose da va-
cina das crianças é de
apenas 10 microgramas,
o que corresponde a um
terço da dose de adultos.
Isso é possível porque,
em geral, quanto menor a
idade, melhor a resposta
para as vacinas, porque
seu sistema imune é mais
forte. Para diferenciá-las,
os frascos terão as cores
laranja e roxa, respectiva-
mente. Além disso, o imu-
nizante infantil poderá ser
armazenado por 10 sema-
nas de 2°C a 8°C contra
quatro semanas da desti-
nada a adultos.

6) Meu filho vai comple-
tar 12 anos. Devo espe-
rar para ele tomar a dose
maior ou vacinar agora?

Os estudos mostraram
que a proteção conferida
pela dose mais baixa —
aplicada em crianças de 5
a 11 anos — oferece alta
proteção para essa faixa
etária. Especialistas reco-

mendam que quanto an-
tes a criança se vacinar,
melhor. Portanto, não há
necessidade de esperar
que ela complete 12 anos
para iniciar o esquema
de imunização contra a
covid-19.

7) Quando teremos
uma vacina para crianças
com menos de 5 anos de
idade?

Alguns países já apli-
cam vacinas em crian-
ças pequenas. Neste
caso, são utilizadas va-
cinas de vírus inativado
como a Coronavac ou o
imunizante da chinesa Si-
nopharm. Os testes que
avaliam a eficácia e segu-
rança da vacina da Pfizer
em crianças com idades
entre 6 meses e 4 anos es-
tão em andamento. Os re-
sultados desses estudos
são esperados para os
próximos meses.
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Governadores querem agilizar testes
e uso emergencial de remédios para

tratar a covid no Brasil.
Pfizer/Divulgação

Pílula anti-covid da Pfizer foi aprovada para uso de emergência na União Europeia.

D epois da vitória,
agora garantida

pelo Supremo, na
adoção do passa-
porte da vacina em
todo o País, os Esta-
dos já têm nova pri-
oridade para a virada
de ano no combate à
pandemia da covid-
19.

Além de reforçar a
necessidade da va-
cinação (ciclo com-
pleto), o Fórum de
Governadores iniciou
conversas com o Mi-
nistério da Saúde e
com a Anvisa para
tentar agilizar testes
no Brasil e obter au-
torização para uso
emergencial dos me-
dicamentos paxlovid
(Pfizer) e molnupira-
vir (MSD), que têm
tido resultados ani-
madores em pesqui-
sas no exterior para
o tratamento da do-
ença.

O grupo tratou re-
centemente do tema
com o Conselho Na-
cional de Saúde e
tem a Fiocruz como
parceira na emprei-
tada.

A prevalência do
bom senso e do res-
peito à ciência, a des-
peito das orientações

vindas do governo fe-
deral, tem deixado
governadores à von-
tade para, cada vez
mais sem cerimônia,
assumirem as rédeas
no combate à pande-
mia da covid-19 no
País.

Do governador
Wellington Dias (PT-
PI), coordenador do
fórum: “O Ministério
da Saúde precisa ser
proativo, não esperar
iniciativa de laborató-
rios, garantir orienta-
ções e regras de pre-
venção, imunização
e abrir caminho para
usar medicamentos
eficientes contra a
covid-19”.

Os Estados discu-
tirão ações e medi-
das para tentar fa-
zer voltar a um ní-
vel elevado a vacina-

ção contra outras do-
enças, como varíola,
poliomielite, H1N1 e
influenza. O País não
atingiu as últimas me-
tas de cobertura de
vacinas infantis dis-
poníveis no Plano Na-
cional de Imunização
(PNI).
Aprovação na

Europa

A EMA (Agência
Europeia de Medi-
camentos) anunciou,
nesta quinta-feira
(16), a aprovação da
pílula anti-covid-19
da Pfizer para uso de
emergência na União
Europeia (UE).

”O fármaco, que
ainda não está autori-
zado na UE, pode ser
usado para tratar os
adultos com covid-19
que não precisem de
oxigênio suplementar

e que têm um maior
risco de desenvol-
ver uma forma grave
da doença”, disse a
EMA em um comuni-
cado.

Em novembro, fo-
ram anunciados re-
sultados animadores
do tratamento oral,
que é utilizado assim
que surgem os pri-
meiros sintomas da
covid-19, com o ob-
jetivo de evitar formas
graves da doença.

Na ocasião, a Pfi-
zer divulgou resulta-
dos de redução de
quase 90% das hos-
pitalizações de quem
utilizou o tratamento,
que atua para redu-
zir a capacidade de
replicação do vírus
e, assim, desacelerar
a progressão a do-
ença.

Porto Alegre . Sexta, 17 de Dezembro de 2021 OSUL | 16



Exigência para viajantes: empresas
aéreas passam a exigir passaporte

de vacinação no embarque.
EBC

A obrigatoriedade do comprovante de vacinação foi determinada pelo ministro do Supremo Luís Roberto
Barroso.

A s companhias
aéreas já passa-

ram a exigir o com-
provante de vacina
durante o embarque
dos passageiros que
estão vindo do ex-
terior para o Brasil,
após o ministro Luís
Roberto Barroso, do
Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) explicar
a regra na última
quarta-feira (15).

Passageiros que
desembarcaram no
Aeroporto Internacio-
nal de São Paulo e
no Aeroporto Inter-
nacional Tom Jobim,
no Rio, relataram que
precisaram apresen-
tar o documento que
atesta a imunização
no país de origem.

A obrigatoriedade
do comprovante de
vacinação foi deter-
minada pelo minis-
tro do Supremo Luís
Roberto Barroso no
último sábado (11),
está valendo desde
segunda (12) e foi
confirmada pela mai-
oria do STF na quarta
(15).

Porém, o controle
vinha sendo feito de
maneira aleatória na
chegada ao País.

Barroso comuni-
cou que caberia às

empresas aéreas exi-
gir o certificado de
vacinação, assim
como já ocorre com
a exigência do teste
PCR e a declaração à
Agência Nacional de
Vigilância Sanitária
(Anvisa).

”O ministro Luís
Roberto Barroso es-
clarece que o con-
trole do comprovante
de vacinação pode
ser feito, como re-
gra, pelas compa-
nhias aéreas no mo-
mento do embarque,
como já é feito com
o exame de PCR e a
declaração à Anvisa”,
afirma nota do STF.

A Associação Bra-
sileira das Empresas
Aéreas (Abear) disse
que ”suas associa-
das já estão solici-
tando o certificado de

vacinação no embar-
que para o Brasil,
conforme decisão do
ministro Luís Barroso
(STF), e aguardam a
publicação de nova
portaria do governo
para normatizar as re-
gras de ingresso no
País”.

O governo federal
ainda não publicou a
portaria com o de-
talhamento das no-
vas regras nem res-
tabeleceu o aplica-
tivo do ConecteSUS,
que emite o certifi-
cado digital de va-
cinação dos brasilei-
ros.

Exigência do
passaporte

A exigência do
passaporte da va-
cina foi proposta pela
Agência Nacional de
Vigilância Sanitária

(Anvisa) ao governo
federal. Ao comentar
o assunto, o presi-
dente Jair Bolsonaro
distorceu a proposta,
afirmando que a An-
visa queria ”fechar
o espaço aéreo”, e
chamou o passa-
porte de ”coleira”.

Em 9 de dezem-
bro, o governo pu-
blicou uma portaria
na qual determinava
a exigência do com-
provante de vacina
ou cumprimento de
quarentena a quem
quisesse entrar no
Brasil sem estar va-
cinado. Diante do
ataque cibernético
ao aplicativo do Mi-
nistério da Saúde
que abriga o com-
provante, o governo
decidiu suspender a
portaria.
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Variante ômicron se multiplica 70 vezes
mais rápido nas vias aéreas, mas 10
vezes mais lentamente no pulmão.

EBC

Constatação pode explicar sua maior taxa de transmissão e menor gravidade.

U m estudo feito por
pesquisadores da

Faculdade de Medi-
cina da Universidade
de Hong Kong pode
ter descoberto o motivo
de a variante Ômicron
ser mais transmissível,
porém menos letal que
as cepas anteriores do
coronavírus. A pesquisa
está sendo revisada por
pares para publicação
em revista científica.

Os cientistas analisa-
ram a capacidade de
multiplicação do vírus
em diferentes tecidos
do corpo humano e
descobriram que, em
comparação com a vari-
ante Delta, a Ômicron se
multiplica 70 vezes mais
rapidamente nos tecidos
que revestem as passa-
gens das vias aéreas,
o que pode facilitar a
disseminação de pessoa
para pessoa, disseram
os pesquisadores. Mas
nos tecidos pulmonares,
a nova variante se replica
10 vezes mais lenta-
mente do que a versão
original do coronavírus,
o que pode contribuir
para doenças menos
graves.

”É importante notar
que a gravidade da do-
ença em humanos não
é determinada apenas
pela replicação do ví-
rus, mas também pela
resposta imune do hos-
pedeiro à infecção, que
pode levar à desregu-
lação do sistema imu-
nológico inato, ou seja,

à ’tempestade de citoci-
nas’, disse Michael Chan
Chi-wai, principal autor
do estudo, em um comu-
nicado à imprensa.

Os resultados refor-
çam observações iniciais
de médicos da África do
Sul, onde a variante foi
descoberta. Os dados
iniciais indicam ainda
que a Ômicron é transmi-
tida emmaior velocidade
de uma pessoa para
outra, mas não danifica
os tecidos pulmonares
tanto quanto as cepas
anteriores.

”Ao infectar muito
mais pessoas, um vírus
muito infeccioso pode
causar doenças mais
graves e morte, embora
o próprio vírus possa
ser menos patogênico”,
disse Chan em comuni-
cado.

Os autores ressalta-
ram também que, como
a variante pode escapar
parcialmente da imuni-
dade de vacinas e infec-
ções anteriores, ”a ame-

aça geral da Ômicron é
provavelmentemuito sig-
nificativa”.

As descobertas, a
exemplo de outros tra-
balhos recentes que ex-
põem que a Ômicron
infecta células mais fa-
cilmente, acrescentam
que a variante pode ser
intrinsecamente mais
transmissível, além de
escapar da imunidade
existente.

Queda
O governo da África

do Sul informou que os
casos de covid-19 na
província de Gauteng, a
maior e mais populosa
do país, já começaram a
cair, apesar da variante
Ômicron. Desde a iden-
tificação da nova cepa,
o país dobrou a quan-
tidade de testes, mas
registrou queda de 4%
nos diagnósticos na úl-
tima semana.

O epidemiologista
Paul Hunter, da Uni-
versidade de East An-

glia, na África do Sul,
explica que, apesar de
a queda ser pequena,
os dados são encoraja-
dores. “Mas devemos
ser cuidadosos e não
tirar muitas conclusões
de só uma semana de
dados. Mas, se esta
queda continuar, será
uma boa notícia para o
país e para o mundo”,
afirma, em entrevista ao
Daily Mail.

As informações divul-
gadas pelo governo sul-
africano mostram que,
apesar de a Ômicron ser
mais transmissível e ser
predominante no país,
os sintomas são leves
e levaram a um terço
das hospitalizações cau-
sadas pela Delta. O
risco de precisar ser in-
ternado é 29% menor do
que na infecção causada
pelo coronavírus original,
e a cepa parece ser me-
nos letal do que as vari-
antes anteriores.
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Agência europeia autoriza
pílula da Pfizer contra a covid.

Pfizer/Divulgação

Paxlovid deve ser administrado logo após o aparecimento dos primei-
ros sintomas.

A Agência Europeia de
Medicamentos (EMA)

autorizou nesta quinta-
feira (16) o uso emergen-
cial da pílula experimental
contra covid-19 da farma-
cêutica americana Pfizer.
Também foram aprovados
os usos de outros dois no-
vos tratamentos: um com
anticorpos monoclonais
e um com imunossupres-
sor.

Na terça (14), a Pfizer
havia anunciado que re-
sultados recentes mos-
tram que seu medica-
mento, chamado de Pax-
lovid, reduz em 89% o
risco de hospitalização
ou morte pela doença em
adultos, se administrado
nos três dias seguintes ao
aparecimento dos primei-
ros sintomas.

Além disso, a empresa
também afirmou que os
dados mais recentes con-
firmam que o medica-
mento é ”um inibidor po-
tente” da variante ômicron
do coronavírus.

De acordo com a EMA,
o Paxlovid ”pode   ser
usado para tratar adul-
tos com covid-19 que
não requerem oxigênio
suplementar e que apre-
sentam risco aumentado
de progredir para doença
grave”, e deve ser admi-
nistrado ”o mais rapida-
mente possível após o
diagnóstico”.

A pílula é uma com-
binação de dois medica-
mentos: o nirmatrelvir,
uma nova droga experi-
mental, e ritonavir, um an-
tiviral já existente e usado
contra o HIV. O nirma-
trelvir atua bloqueando a

ação de uma enzima que
o coronavírus precisa para
se replicar. Já o ritona-
vir é administrado para re-
tardar a degradação do
nirmatrelvir no organismo,
aumentando a sua eficá-
cia.

Anticorpos
Além do Paxlovid, a

EMA aprovou também
dois novos tratamentos.
Um deles é o uso do me-
dicamento com anticor-
pos monoclonais Xevudy
(sotrovimab), desenvol-
vido conjuntamente pela
gigante farmacêutica bri-
tânica GlaskoSmithKline
e pela empresa norte-
americana Vir Biotechno-
logy. De acordo com a
EMA, o tratamento ”reduz
significativamente a hos-
pitalização e as mortes
em pacientes com uma
doença subjacente”.

Os tratamentos com
anticorpos monoclonais
são proteínas geradas
em laboratório que imi-
tam a reação do corpo
a infecções. O Xevudy é
o terceiro medicamento
desse tipo aprovado pela
EMA.

A agência recomenda
o uso do Xevudy para
adultos e adolescentes (a
partir dos 12 anos de
idade e pesando pelo me-
nos 40 kg) que não re-
querem oxigênio suple-
mentar e que apresentam
risco aumentado de agra-
vamento da doença.

A aprovação levou
em conta um estudo
com 1.057 pacientes com
covid-19. Após o tra-
tamento com o Xevudy,
1% dos voluntários (6 de

  528) foram hospitalizados
por mais de 24 horas em
comparação com 6% dos
pacientes que receberam
o placebo (30 em 529 –
dois dos quais morreram).

Imunosupressor
Outro novo tratamento

aprovado nesta quarta-
feira é o uso do imunos-
supressor Kineret (ana-
kinra), fabricado pela su-
eca Orphan Biovitrum.
De acordo com a EMA,
o Kineret pode ”diminuir
os danos nas vias aé-
reas inferiores, evitando
o desenvolvimento de
insuficiência respiratória
grave”.

O uso é recomendado
em pacientes adultos com
pneumonia que requerem
oxigênio suplementar (de
baixo ou alto fluxo) e que
estão em risco de desen-
volver insuficiência respi-
ratória grave.

Atualmente o Kineret
já é usado na União Eu-
ropeia (UE) para o trata-
mento de várias doenças,
como artrite reumatóide.
Em pacientes com covid-
19, o medicamento é

usado para reduzir a infla-
mação e, assim, diminuir
os danos às vias aéreas
inferiores, evitando o de-
senvolvimento de insufici-
ência respiratória grave.

Ômicron
As autorizações ocor-

reram em um momento
em que a UE se prepara
para um possível aumento
de casos da variante ômi-
cron recém-descoberta.

O Centro Europeu para
Prevenção e Controle de
Doenças disse no início
desta semana que ”ação
forte” é necessária para
combater a propagação
da variante e alegou que
as vacinas sozinhas não
são suficientes para con-
ter o surto.

A aprovação final para
os três medicamentos de-
pende, em última análise,
da Comissão Europeia. O
passo, no entanto, é con-
siderado apenas uma for-
malidade. Até então, a
União Europeia já autori-
zou sete tratamentos con-
tra a covid-19.
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Em meio a críticas do ministro da
Economia, Paulo Guedes, o Fundo
Monetário Internacional anuncia

fim da sua representação no Brasil.
Edu Andrade/ME

Ministro vem criticando previsões pessimistas do órgão para economia brasileira.

O Fundo Monetário
Internacional (FMI)

anunciou nesta quinta-
feira (16) que fechará seu
escritório no Brasil, loca-
lizado em Brasília (DF).
Segundo a instituição,
isso acontecerá até 30 de
junho de 2022, quando
termina o prazo da atual
representação.

O anúncio ocorre em
meio a críticas do ministro
da Economia, Paulo Gue-
des, a estimativas sobre a
economia brasileira divul-
gadas pelo fundo.

Ele tem reclamado
que, no ano passado, o
fundo previu um tombo
de quase 10% para o Pro-
duto Interno Bruto (PIB)
brasileiro, que acabou
recuando bem menos:
4,1%.

Em evento realizado
em São Paulo na última
quarta-feira (15), Guedes
voltou a criticar o FMI e
disse que técnicos do
órgão podem fazer ”pre-
visão em outro lugar”.

”Eles (técnico do FMI)
já vieram aqui, vieram há
muito tempo atrás aqui no
Brasil porque tinham sem-
pre o que fazer”, afirmou
Guedes. ”Vieram aqui
para prever uma queda
(do PIB) de 9,7% e que a
Inglaterra iria cair 4%. Nós
caímos 4%, e a Inglaterra
caiu 9,7%. Estou achando
melhor eles fazerem previ-
são em outro lugar”, disse
o ministro da Economia.

Na nota em que con-

firma o fechamento do es-
critório, o FMI diz espe-
rar a manutenção das re-
lações como governo bra-
sileiro.

”Esperamos que a
alta qualidade do envol-
vimento do corpo téc-
nico do Fundo com as
autoridades brasileiras
continue, na medida em
que trabalhamos de perto
para apoiar o Brasil no
fortalecimento de sua po-
lítica econômica e confi-
gurações institucionais”,
informou.
Programa inativo

Em nota divulgada
nesta quinta, o Ministério
da Economia informou
que ”comunicou” ao FMI
que ”não será mais ne-
cessário” que o fundo
mantenha seu escritório
no Brasil a partir de julho
do ano que vem.

”O Fundo mantém es-
critórios apenas em paí-
ses com os quais tem pro-

grama ativo, o que torna
obsoleta amanutenção de
um escritório no país. No
caso brasileiro, o último
acordo financeiro com o
FMI ocorreu em 2002 e
foi pago antecipadamente
em 2005. O Brasil hoje é
credor do FMI”, diz a nota.

”O Brasil valoriza o diá-
logo construtivo com o
FMI, participa ativamente
das atividades e iniciativas
do fundo, inclusive as que
resultaram em auxílio in-
ternacional aos países vul-
neráveis durante a pan-
demia e permanece com-
prometido em continuar
trabalhando para garantir
um relacionamento frutí-
fero com o organismo”, fi-
naliza o ministério.

Na quarta, Guedes
afirmou que assinou há
uma semana a dispensa
da missão do FMI, mas
acrescentou que o fundo
pode manter o seu escri-
tório no Brasil.

”Eu tinha assinado isso
antes da crítica. Junho do
ano que vem fecha (a mis-
são aqui)”, afirmou o mi-
nistro. ”Já há muitos anos
que não precisavam es-
tar aqui. Ficaram porque
gostam de feijoada, fute-
bol, conversa boa, e de
vez em quando criticar um
pouco e fazer previsão er-
rada”.

Para este ano, o FMI
estima que o PIB do Bra-
sil deve crescer 5,2%, nú-
mero acima da projeção
de alta de 4,65% feita pe-
los pelos analistas no úl-
timo relatório Focus, do
Banco Central.

No mês passado, a Se-
cretaria de Política Econô-
mica do Ministério da Eco-
nomia estimou uma alta
de 5,1% para a economia
brasileira neste ano.
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Banco Central corta à metade projeção de
crescimento do PIB do Brasil de 2022, para
alta de 1%, e vê inflação de 10% em 2021.

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Previsão anterior era que índice de preços fechasse este ano com
avanço de 8,5%.

A companhando o movi-
mento do mercado que

vem rebaixando suas expec-
tativas de crescimento para
2022, o Banco Central (BC)
divulgou que sua nova proje-
ção é de alta de 1% no PIB
do próximo ano. A última es-
timativa era de 2,1%.

A informação consta no
Relatório Trimestral de Infla-
ção publicado nesta quinta-
feira (16). Para 2021, o BC
também revisou para baixo
sua projeção de PIB de 4,7%
para 4,4%.

As revisões do Banco
Central acompanham proje-
ções mais pessimistas do
mercado nos últimos meses.
No último relatório Focus, a
expectativa de alta em 2022
era de 0,5% emuitos agentes
já veem queda na atividade,
como o Itaú.

Essa queda nas expecta-
tiva se deve a uma preocu-
pação com a inflação, que
ameaça fugir da meta em
2022, os juros mais altos,
com a Selic superando os
10%, e as incertezas de um
ano eleitoral. Além disso, o
baixo crescimento registrado
em alguns momentos deste
ano também preocupa.

Juros mais altos
Na avaliação do Banco

Central, o PIB do terceiro
trimestre veio ”ligeiramente
abaixo” do esperado e os ín-
dices de setembro e outubro
mostram recuo na atividade
econômica.

O relatório também cita
juros mais altos desestimu-
lando a economia, mas res-
salta que a agropecuária e
o processo de normalização
da economia, principalmente
no setor de serviços, devem
contribuir para a atividade.

”Surpresas negativas em
dados recentemente divulga-
dos, novas elevações da in-
flação, parcialmente associ-
adas a choques de oferta, e
aumento no risco fiscal pio-

ram os prognósticos de cres-
cimento para 2021 e, em es-
pecial, para 2022”, aponta o
relatório.

Na divisão por setores, a
perspectiva mais pessimista
é para a indústria. A proje-
ção passou de alta de 1,2%
para queda de 1,3% no pró-
ximo ano. No setor de servi-
ços, a expectativa era de alta
de 2,5% e passou para 1,3%.
Quem balanceia um pouco é
a agropecuária, que teve sua
projeção elevada de 3% para
5%.

O diretor de Política
Econômica do BC, Fabio
Kanczuk explicou que a
projeção maior do que o
mercado se explica em boa
parte por conta das pers-
pectivas mais positivas para
a agropecuária, com safras
melhores em 2022.

Já a revisão da proje-
ção pela metade é explicada
pelo aperto das condições fi-
nanceiras, como juros lon-
gos mais altos, desvaloriza-
ção cambial e o risco país.

”Tem os dados correntes
e o aperto de condições fi-
nanceiras. Onde essas con-
dições financeiras pegam?
Sobretudo no consumo das
famílias e na Formação Bruta
de Capital Fixo, no investi-
mento”, disse.

Depois de o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) registrar recessão
técnica, o Banco Central cal-
culou queda de 0,4% na ativi-
dade em outubro, de acordo
com número divulgado na úl-
tima quarta-feira.

Em sua última previsão,
o Ministério da Economia
calculou um crescimento de
5,1% este ano e de 2,1% em
2022, bem acima das proje-
ções de mercado.

Inflação
persistente

Como mostrou a ata do
Copom, o BC também revi-
sou suas projeções para a

inflação nos próximos anos.
As previsões atuais são de
10,2% este ano, 4,7% em
2022 e 3,2% em 2023. No
último relatório de inflação,
eram de 8,5%, 3,7% e 3,2%,
respectivamente.

Em 4,7% no próximo ano,
a inflação fica próxima do
teto da meta estipulada pelo
Conselho Monetário Nacio-
nal (CMN). A meta é de 3,5%
com piso de 2% e teto de 5%.
Segundo o BC, a probabili-
dade da inflação superar o
teto passou de 17% no rela-
tório anterior para 41%.

O presidente do BC, Ro-
berto Campos Neto, disse
que a instituição ainda não
sabe qual será a taxa ter-
minal do ciclo de elevação
nos juros porque há ainda
uma volatilidade nos dados
de curto prazo muito grande
e em toda reunião do Comitê
de Política Monetária, o mo-
vimento mais persistente da
inflação é discutido.

Segundo ele, a ancora-
gem da inflação é o elemento
mais importante para estabi-
lizar o crescimento de longo
prazo e a parte fiscal.

”Nós entendemos que va-
mos estar passando por um
processo onde vamos ter
elevação de juros com um
crescimento na margem não

muito elevado, mas enten-
demos que se isso for feito
de forma a ter credibilidade
e transparência, é o melhor
remédio para maximizar as
condições ideais de cresci-
mento futuro”, destacou.

A avaliação do BC é de
que a inflação tem se mos-
trado mais persistente do
que o antecipado e, ainda
que os preços que mais so-
bem estejam concentrados
em alimentação, combustí-
veis e energia, a pressão é
disseminada.

Segundo o relatório, ela é
derivada da maior demanda
por bens e pelos gargalos de
oferta que ainda existem. Ao
mesmo tempo, com a recu-
peração da mobilidade, a in-
flação de serviços se mostra
mais elevada.

“Há preocupação com a
magnitude e a persistência
dos choques, com seus pos-
síveis efeitos secundários e
com a elevação das expec-
tativas de inflação, inclusive
para além do ano calendário
de 2022”, aponta o relatório.

A inflação registrada em
novembro chegou a 10,74%
em 12 meses, mas o BC es-
pera um arrefecimento já no
início do próximo ano, che-
gando a 9,9% em fevereiro.
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Com proposta de emenda à
Constituição aprovada, governo federal

terá 106 bilhões de reais a mais.
Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Governo defende medida para pagar Auxílio Brasil de R$ 400.

O Congresso Nacio-
nal promulgou a se-

gunda parte da proposta
de emenda à Constituição
(PEC) dos Precatórios. Com
isso, as novas regras es-
tabelecidas pela Emenda
passam a valer, e o governo
terá R$ 106 bilhões a mais
para gastar no próximo ano.

A maior parte do dinheiro
será usado para pagar o Au-
xílio Brasil de R$ 400. O pro-
grama substituto do Bolsa
Família é a principal aposta
do presidente Jair Bolso-
naro para recuperar sua po-
pularidade e tentar a reelei-
ção em 2022.

Aprovada apósmeses de
articulações do governo fe-
deral, a PEC surgiu depois
de o governo se ver obri-
gado a pagar R$ 89,1 bi-
lhões em precatórios (des-
pesas decorrentes de deci-
sões judiciais), o que impe-
diria o pagamento do Auxí-
lio Brasil na dimensão dese-
jada por Bolsonaro.

”A parte que promulga-
mos abre aindamais espaço
fiscal para a implementa-
ção dos programas sociais
que garantirão uma renda
para as famílias mais po-
bres. Também incorpora a
sugestão feita pelo Senado
Federal de afirmar o direito a
uma renda básica e de con-
firmar o caráter permanente
de um programa de transfe-
rência de renda que realize
esse direito”, disse o presi-
dente do Senado, Rodrigo
Pacheco (PSD-MG).

O presidente da Câ-
mara, Arthur Lira (PP-AL) ,
disse que os parlamenta-
res podem se orgulhar da
Emenda.

”A Emenda torna o pro-
grama de transferência de
renda um assunto de Es-
tado. Criamos democratica-
mente importantes avanços
institucionais”, afirmou Lira.

Aprovado nesta semana
pela Câmara e já validado
no Senado, o trecho pro-
mulgado nesta semana co-
loca um limite para o pa-
gamento dessas despesas,
abrindo um espaço de R$ 44
bilhões.

Outro trecho da PEC,
que muda o teto de gas-
tos (a regra que impede o
crescimento das despesas
da União acima da inflação),
abrindo uma margem de R$
62 bilhões no Orçamento de
2022, foi promulgado na se-
mana passada.

A PEC é cercada de po-
lêmicas porque limita o pa-
gamento de dívidas já re-
conhecidas pela Justiça e
muda o teto de gastos, mo-
vimentos vistos por especi-
alistas como um drible nas
regras fiscais para aumentar
gastos em ano eleitoral.

Cálculos da IFI
A Instituição Fiscal Inde-

pendente (IFI), ligada ao Se-
nado, tem uma previsão de
abertura de espaço orça-
mentário de R$ 117,9 bi-
lhões, maior que as previ-
sões do governo. A dife-
rença de R$ 11,8 bilhões
ocorre porque a IFI trabalha
com uma inflação de 10,4%,
enquanto o governo projeto
um IPCA de 9,7%.

De acordo com fontes do
Executivo, o governo não
pedirá para subir a previsão
da inflação de 9,7%. Por
isso, a tendência é que o Or-
çamento seja analisado pelo
Congresso considerando a
folga de R$ 106 bilhões.

Os cálculos da IFI apon-
tam que, depois de contabi-
lizadas as destinações para
o Auxílio Brasil, os efeitos
da inflação mais alta sobre
as despesas obrigatórias e
outros gastos, deve sobrar
R$ 35,5 bilhões em espaço
para aumento de despesas
primárias no ano que vem.

Essa diferença para a
projeção do governo é ex-
plicada pela alocação dos
recursos. A IFI prevê gas-
tos menores com os bene-
fícios vinculados ao salário
mínimo, como a correção
da Previdência, do Benefí-
cio de Prestação Continu-
ada (BPC) e abono-salarial.
É por isso que haveria uma
folga de R$ 35,5 bilhões
para outros gastos.

”A destinação desse es-
paço dependerá de como a
peça orçamentária será mo-
dificada”, aponta o relatório.

A IFI alerta que caso o
Congresso decida revisar os
efeitos da inflação sobre os
gastos obrigatórios, poderá
abrir espaço para aumento
de despesas, via emendas
de relator-geral, por exem-
plo.

”A IFI destaca a perda de
credibilidade associada às
mudanças do teto de gas-
tos e do regime de preca-
tórios como ponto central a
explicar a deterioração do
quadro prospectivo. Não se
trata de um cenário de insol-
vência, mas de fragilidade
das regras fiscais”, afirma
nota da entidade.
Destinação do

dinheiro

O dinheiro da PEC tem
destino certo, segundo oMi-
nistério da Economia.

Do valor total, R$ 48,7
bilhões serão consumidos
por despesas obrigatórias,
como Previdência e Saúde,
que crescem junto com a in-
flação.

O Auxílio Brasil de R$ 400
custará R$ 54 bilhões a mais
(R$ 88 bilhões no total), se
for considerado um universo
de 17,9 milhões de famílias
atendidas. O espaço or-
çamentário aberto pela PEC
também será usado para
compensar a desoneração
da folha de pagamento das
empresas em R$ 5,3 bi-
lhões.

As empresas beneficia-
das com a desoneração da
folha não deixam de pagar
imposto, mas a forma como
a regra foi desenhada prevê
a transferência de recursos
do Tesouro Nacional para
o Regime Geral da Previ-
dência Social. Na prática,
o governo transfere dinheiro
para ele mesmo.

No fim das contas, falta
dinheiro. Mesmo com a
PEC, há um buraco de R$
2,3 bilhões, que virá do res-
tante do Orçamento.
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Supremo nega correção monetária dos
saldos das contas vinculadas ao FGTS.

Dorivan Marinho/SCO/STF

Decisão referente ao Plano Collor II segue precedentes da Corte.

O Supremo Tri-
bunal Federal

(STF) decidiu que
não existe direito
adquirido a corre-
ção monetária dos
saldos das con-
tas vinculadas ao
Fundo de Garantia
do Tempo de Ser-
viço (FGTS) refe-
rente ao Plano Col-
lor II (de fevereiro de
1991). A decisão,
por unanimidade,
foi em votação no
Plenário Virtual e
segue precedentes
da Corte.
Apesar de uma

decisão proferida
pelo STF em 2000,
um beneficiário
propôs uma ação
de cobrança contra
a Caixa Econômica
Federal para obter
a recomposição do
saldo da sua conta
vinculada ao FGTS
em razão de su-
postas perdas de-
correntes do plano
econômico.
Na ação, afirma

que, em março de
1991, o valor foi cor-
rigido no percentual
de 8,5%, mas que
o correto seria de
21,87%, referente
ao IPC integral de

fevereiro de 1989.
O beneficiário alega
ainda que, em julga-
mento realizado em
2018, o STF decidiu
ser devida a corre-
ção monetária sobre
o saldo de contas do
FGTS em função de
perdas inflacioná-
rias na vigência do
Plano Collor II (RE
611503).
O relator da ação,

ministro Alexandre
de Moraes, explicou
no voto porque de-
veria ser aplicado o
precedente do STF
de 2000 e como o
mais recente não
serve ao caso. A
explicação é proces-
sual.
No precedente de

2000, o STF fixou
que a natureza do
FGTS é estatutária
por decorrer da lei

e por ela deve ser
disciplinado - não
se confundindo com
as cadernetas de
poupança, que têm
natureza contratual.
Por isso, no caso
(RE 226855), o STF
decidiu que não há
direito adquirido a
regime jurídico - o
que faz com que,
na prática, não seja
aplicada a correção
mais favorável aos
beneficiários.
Já no julgamento

realizado em 2018,
o STF reconheceu o
precedente de 2000,
mas entendeu que,
no caso concreto,
não era possível
desfazer o julgado,
por uma questão
processual: porque
o pedido foi feito
com base em fun-
damentos diferen-

tes do precedente.
Em 2000, o STF se
baseou no direito
adquirido, e não em
hipóteses da lei pro-
cessual (inconstitu-
cionalidade ou inter-
pretação conforme
à Constituição de lei
ou ato normativo).
“Impertinentes as

alegações do recor-
rente, no sentido de
que deve prevale-
cer a tese fixada no
tema 360 da reper-
cussão geral (o jul-
gado de 2018), a
fim de assegura-lhe
o direito adquirido à
correção monetária
das contas vincula-
das ao FGTS, em re-
lação ao Plano Col-
lor II”, afirmou o mi-
nistro Alexandre de
Moraes, no voto. Ele
foi seguido pelos de-
mais ministros.
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Mais longe da privatização:
Tribunal de Contas da União adia
análise sobre venda da Eletrobras.

Reprodução

O TCU determinou a inclusão de uma autorização para que o governo
possa prosseguir com as próximas etapas da desestatização.

O Tribunal de Contas
da União (TCU) de-

cidiu acatar o pedido de
vistas doministro Vital do
Rêgo sobre o processo
de privatização da Ele-
trobras, e a análise do
caso ficará para 2022, o
que traz riscos para o
cronograma da desesta-
tização prevista para ser
concluída até maio.

Apesar do pedido de
vistas, o TCU determi-
nou a inclusão, no acór-
dão, de uma autoriza-
ção para que o governo
possa prosseguir com as
próximas etapas da de-
sestatização da estatal.

Mesmo com essa per-
missão, a eficácia das
medidas concretas atre-
ladas à privatização e a
assinatura dos contratos
de outorga das usinas da
Eletrobras ficaram con-
dicionadas à apreciação
do mérito do processo
pela corte.

A sugestão de incluir
uma autorização para
tentar evitar atrasos no
cronograma, em meio
ao pedido de vistas, veio
do ministro Benjamin
Zymler, que expressou
preocupação sobre o
tema.

A corte precisa apro-
var, por exemplo, o va-
lor de outorga que será
paga ao governo pelo
novo contrato de hidrelé-
tricas da Eletrobras, pro-
cesso que acabou inter-
rompido pelo pedido de
vistas.

“Há uma relação de

implicação lógica, por-
que praticamente todos
os estudos que se segui-
rão dependem do valor
central, da outorga. O
tribunal pode dizer tex-
tualmente o que você
(Benjamin Zymler) de-
fende, só não vislum-
bro consequências práti-
cas a partir disso”, disse
o ministro Bruno Dantas.

Zymler reconheceu
que seria uma decisão
de caráter simbólico.
“Uma autorização expli-
citada no nosso acórdão
dará uma tranquilidade
tanto para o CNPE (Con-
selho Nacional de Polí-
tica Energética), quanto
ao MME (Ministério de
Minas e Energia).”

Os ministros Walton
Alencar e Augusto Nar-
des chegaram a suge-
rir realização de uma
reunião extraordinária na
próxima quarta-feira (22)
para discutir o processo,
dando o prazo de uma
semana para que Rêgo
pudesse analisar a ma-
téria e levá-la novamente
ao plenário. No entanto,
a proposta acabou não
vingando.

Na leitura de seu voto,
o relator do processo, o
ministro Aroldo Cedraz,
disse considerar a pri-
vatização da Eletrobras
como uma medida im-
portante para o país, mas
apontou uma série de fa-
lhas no processo, deter-
minando que o governo
faça ajustes em cálcu-
los que envolvem o va-

lor adicionado dos con-
tratos (VAC) da estatal.

Em sua exposição,
Cedraz mostrou que o
VAC, inicialmente esti-
mado em 62,4 bilhões de
reais, poderia cair para
56,8 bilhões de reais
comos ajustes indicados
pelo TCU.

Com isso, o bônus de
outorga que a Eletrobras
pagará à União pela
renovação de conces-
sões hidrelétricas pode
cair de 23,2 bilhões de
reais para 20,3 bilhões
de reais. Já os valo-
res que seriam destina-
dos à Conta de Desen-
volvimento Energético
(CDE)passariam de 29,8
bilhões de reais para
26,9 bilhões de reais.

Segundo Cedraz, o
Ministério de Minas e
Energia acatou algumas
das críticas e ressalvas
feitas pela corte às pre-
missas usadas para o
cálculo do VAC.

Ainda durante sua ex-

posição, Cedraz afirmou
ter “preocupação em
relação ao modo com
que está sendo levada a
termo a desestatização”.

Vital do Rêgo já ha-
via anunciado sua inten-
ção de pedir vistas an-
tes mesmo que o relator
do processo começasse
a expor seu voto.

Após a fala do rela-
tor, Vital do Rêgo voltou
a se manifestar e justifi-
cou o pedido de vistas
pela falta de tempo hábil
para um exame porme-
norizado dos autos do
processo.

O ministro disse que a
desestatização da Eletro-
bras demanda “cuidado
extraordinário” na aná-
lise e apontou preocupa-
ções com possíveis im-
pactos da privatização às
tarifas de energia para os
consumidores.
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Entenda por que o atraso na
privatização da Eletrobras pode afetar
o reajuste da conta de luz em 2022.

Divulgação

Venda da empresa prevê aporte de R$ 30 bilhões para o fundo setorial que banca as ações do setor.

O governo conta
com a privatiza-

ção da Eletrobras para
amenizar as contas de
luz em 2022. Se não
for aplicada nenhuma
medida, a Agência
Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) estima
um aumento médio
de 21% nas tarifas no
próximo ano.

Para driblar essa
alta e tentar um rea-
juste de um dígito, o
Ministério de Minas
e Energia já autori-
zou um empréstimo
para cobrir custos (e,
na prática, rolar a
alta para os próximos
anos). A Eletrobras
privada teria papel
fundamental nessas
ações.

A lei de privatização
da empresa prevê o
aporte de R$ 30 bi-
lhões para o fundo se-
torial Conta de Desen-

volvimento Energético
(CDE), que banca as
ações do setor. Em
2022, o aporte seria de
R$ 5 bilhões.

Como esse fundo
hoje é bancado ma-
joritariamente com re-
cursos das contas de
luz, o depósito de va-
lores da Eletrobras se-
ria um alívio nas tarifas
dos consumidores re-
sidenciais.

A empresa também
precisaria pagar R$
23,2 bilhões para o
Tesouro Nacional, di-
nheiro que ainda não
está previsto nas con-
tas oficiais do Orça-
mento e poderia até
mesmo fazer o go-
verno fechar 2022 no
azul — o que, se ocor-
rer, seria a primeira
vez desde 2013.

A privatização da
Eletrobras se arrasta
desde 2017, quando

a decisão de vender
a empresa foi tomada
ainda durante o go-
verno Michel Temer.
O governo Jair Bolso-
naro enviou uma me-
dida provisória sobre
o tema no início deste
ano, como resposta
à crise criada pela
troca no comando da
Petrobras.

No Congresso, a
medida foi alterada
para obrigar a contra-
tação de termelétricas
a gás natural em sua
maioria localizadas
onde não tem o in-
sumo.

Embora a MP co-
loque um limite para
o preço da energia
dessas usinas, espe-
cialistas criticam a in-
terferência no plane-
jamento setorial e na
livre concorrência —
usinas mais baratas
poderão deixar de ser

contratadas em razão
das termelétricas mais
caras.

O risco no final é de
a privatização não sair
e ficar apenas o ônus
da medida provisória,
podendo gerar impac-
tos nas contas de luz.

A privatização da
Eletrobras também é
a última esperança
do ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, de
entregar uma grande
privatização em sua
gestão. Até agora, ele
não conseguiu ven-
der nenhuma estatal
de controle direto da
União, apenas subsi-
diárias.

A venda dos Cor-
reios, outra desesta-
tização prevista para
o próximo ano, não
foi analisada pelo Se-
nado e não deve ter
tempo hábil para avan-
çar no próximo ano.
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Maioria do Supremo decide que valor
menor de ICMS para energia e

telecomunicações vale a partir de 2024.
Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Governadores alegam impacto anual de R$ 27 bilhões nas contas
públicas com a medida.

A maioria dos ministros
do Supremo Tribunal

Federal (STF) estabeleceu
que a decisão que decla-
rou inconstitucional apli-
car alíquotas maiores de
ICMS (imposto estadual)
para empresas dos seto-
res de energia e telecomu-
nicações vale somente a
partir de 2024, conforme
solicitaram os governado-
res. Assim, a redução do
imposto pode resultar em
diminuição no valor co-
brado nas contas de ener-
gia e internet a partir de
2024.

Com a decisão, o Su-
premo atendeu ao pleito
de governadores, que pe-
diram à Corte a modula-
ção do julgamento. Caso
os governadores tivessem
de aplicar a decisão já a
partir de 2022, como ini-
cialmente sugeriu o minis-
tro Dias Toffoli, o impacto
anual para as contas pú-
blicas, segundo os Esta-
dos, poderia chegar a R$
27 bilhões por ano.

O governador do Rio
Grande do Sul, Eduardo
Leite (PSDB), por exem-
plo, foi ao Supremo se
reunir com a ministra Cár-
men Lúcia para conversar
pessoalmente e explicar o
pedido. No início do mês,
representantes de 22 esta-
dos e do Distrito Federal
já haviam se reunido com
Toffoli, Gilmar Mendes e
Alexandre de Moraes so-
bre a modulação.

Até o momento, nove
ministros votaram em jul-
gamento que acontece
no plenário virtual do

Supremo e termina nesta
sexta (17). Acompanha-
ram o relator, Dias Toffoli:
Gilmar Mendes, Nunes
Marques, Alexandre de
Moraes, Ricardo Lewan-
dowski, Rosa Weber, Luís
Roberto Barroso e Cár-
men Lúcia. Edson Fachin,
por sua vez, acompanhou
Toffoli com ressalvas, se
posicionando de forma
contrária à modulação.

O diretor institucional
do Comitê Nacional dos
Secretários de Estado
da Fazenda (Comsefaz),
André Horta, afirmou que
a modulação da decisão
impediu um “desastre”
para as contas estaduais,
que perderiam, em mé-
dia, 5% da arrecadação
oriunda de seu principal
imposto “da noite para o
dia”. ”Agora, os entes têm
tempo para reorganizar
suas finanças no âmbito
dos orçamentos para
manter o mesmo nível de
arrecadação”, disse.

O procurador-geral do
Maranhão, Rodrigo Maia,
presidente do Colégio Na-
cional dos Procuradores
Gerais dos Estados e do
Distrito Federal, afirmou
que a decisão dá um alí-
vio. Segundo levanta-
mento da entidade, im-
pacta todos os Estados.

Caso
A decisão se refere a

um processo envolvendo
Santa Catarina, em ação
movida pelas Lojas Ame-
ricanas, em repercussão
geral. O Estado tem uma
alíquota de 25% de ICMS
para os setores elétrico

e de comunicação, frente
a uma alíquota geral de
17%.

Primeiramente, o Su-
premo entendeu que essa
diferença é inconstitucio-
nal, já que os bens e
serviços desses setores
são essenciais. Posteri-
ormente, os Estados fo-
ram à Corte e solicitaram
a modulação da decisão,
agora atendida. Inicial-
mente, Toffoli havia votado
para a decisão valer já a
partir de 2022, mas mu-
dou sua posição a partir
da solicitação dos gover-
nadores.

Essa decisão impacta
somente o caso concreto,
mas como o julgamento
tem repercussão geral,
vincula todo o Poder Ju-
diciário, que deverá ob-
servar a decisão do Su-
premo para julgar ações
semelhantes no restante
do País.

Nos termos do voto
do relator, poderão pe-
dir ressarcimento de va-
lores adicionais cobrados
contribuintes que ajuiza-

ram ações até o início do
julgamento do mérito, que
ocorreu em 5 de fevereiro
deste ano. Esses contri-
buintes poderão ser res-
sarcidos por valores co-
brados nos cinco anos
que antecederam o início
do julgamento. Eles tam-
bém deixarão de pagar a
alíquota majorada desde
já.

O advogado Leandro
Passos, sócio do escritó-
rio Gaia, Silva, Gaede Ad-
vogados, que defendeu
as Lojas Americanas no
processo, avaliou que a
extensão do prazo traz in-
segurança jurídica.

“A modulação adotada,
sem precedentes em ma-
téria tributária, afronta a
isonomia e a livre concor-
rência, porque nos próxi-
mos dois anos somente
empresas que ingressa-
ram com ações judiciais
até fevereiro de 2021 se-
rão beneficiadas com a re-
dução do ICMS nas fatu-
ras de energia e telecomu-
nicações”, criticou o advo-
gado.
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Senado dá aval para contratação
obrigatória de usinas térmicas a carvão
até 2040; texto vai à sanção presidencial.

Roque de Sá/Agência Senado

Conforme especialistas, aprovação do projeto vai encarecer a conta
de luz dos consumidores.

C om apoio do Ministério
de Minas e Energia

(MME), o Senado confirmou
nesta quinta-feira (16), a
contratação obrigatória de
térmicas a carvão em Santa
Catarina. A aprovação
acontece em um momento
em que a transição ener-
gética e a redução do uso
de combustíveis fósseis se
tornaram metas globais. A
matéria segue agora para
sanção presidencial.

A medida foi embutida
em um projeto de lei que,
inicialmente criava um sub-
sídio para baratear tarifas
de energia de distribuidoras
pequenas, na Câmara. Nos
próximos anos, o governo
terá que contratar a geração
de térmicas a carvão como
energia de reserva— usinas
que ficam disponíveis para
atender a demanda do sis-
tema elétrico.

A emenda da Câmara
também determinava a
prorrogação da autorização
do Complexo Termelétrico
Jorge Lacerda, em Santa
Catarina, por 15 anos, mas
este trecho foi descartado
pelos senadores.

Em seu relatório, o se-
nador Veneziano Vital do
Rêgo (MDB-PB), citou o es-
forço global para interrup-
ção da geração de energia
a partir do carvão, e defen-
deu que isso seja feito de
forma “estruturada” e gra-
dativa. “No Brasil, se algo
não for feito, isso ocorrerá
de forma abrupta.” Ele tam-
bém menciona o apoio do
governo ao texto aprovado
pelos deputados.

“Ressalto, por fim, que a
equipe técnica do Ministé-
rio de Minas e Energia ma-
nifestou concordância com
o texto aprovado pela Câ-
mara dos Deputados, en-
tendendo que se trata de

umprojeto de transição para
as determinações acorda-
das na COP 26 e que deve-
rão ser cumpridas até 2050”,
diz o senador em seu pare-
cer.

Para especialistas, a ma-
nutenção de incentivos para
esta fonte de geração de
energia traz diversos efeitos
negativos, como a redução
da competitividade do Bra-
sil frente a outras nações e
também prejuízos para con-
sumidores, que terão que
continuar bancando subsí-
dios e uma energia mais
cara.

De acordo com o diretor-
executivo do Instituto E+
Transição Energética, Emí-
lio Matsumura, a contra-
tação obrigatória significa
mais pressão nas contas de
luz dos consumidores, em
um cenário de aumentos
consecutivos devido a me-
didas de enfrentamento à
crise hídrica e previsão de
subsídios aprovados pelo
Congresso em projetos de
lei anteriores.

“Essa contratação feita
dessa maneira vai aumen-
tar a conta de luz. Temos
outras opções mais baratas.
Esta opção não está sendo
feita por meio de leilão, mas
de forma obrigatória pela lei.
Só neste ano, nos últimos
12 meses, as tarifas de ener-
gia aumentaram em torno
de 30% e já está bem pe-
sada”, explicou.

De acordo com cálcu-
los da Associação dos Gran-
des Consumidores Industri-
ais de Energia e de Consu-
midores Livres (Abrace), a
emenda deve ter um custo
de R$ 840 milhões por ano
para todos os consumido-
res. Hoje, brasileiros já pa-
gam para garantir subsídios
a um grupo de usinas a car-
vãomineral. Em 2022, a pre-

visão é que sejam destina-
dos R$ 907 milhões.

Outro impacto, segundo
o especialista, seria a re-
dução da competitividade
na economia brasileira.
”Olhando para frente, o Bra-
sil está muito bem posicio-
nado para os mercados que
vão surgir associados aos
produtos de baixa emissão
de gás de efeito estufa.
Quando vai na direção de
menos renovabilidade na
matriz, acaba perdendo
oportunidades, pois, basi-
camente, os outros países
consumidores vão querer
produtos que tenhammenor
emissão possível”, afirma.

O coordenador de proje-
tos do Instituto de Energia
e Meio Ambiente (Iema), Ri-
cardo Baitelo, vê com muita
preocupação a expansão do
uso de térmicas.”Vai chegar
um momento em que as re-
lações comerciais também
vão depender deste crité-
rio. Não só de produtos que
não impliquem em desma-
tamento na Amazônia, mas
que também impliquem no
não uso de recursos fós-
seis”, afirma.

Impactos locais
O projeto traz ainda a

criação de um programa
de transição energética para
preparar a região de Santa
Catarina para o fim da ge-
ração a carvão. Será criado
um conselho com represen-
tantes dos governos fede-
ral e estadual, trabalhadores
e do setor empresarial para
definição de um ”Plano de
Transição Justa”.

Baitelo afirma que o im-
pacto social também deve
estar nas discussões sobre
o tema. Ele defende que as
mudanças namatriz energé-
tica requerem cuidados com
as famílias que vivem de ati-
vidades econômicas ligadas
ao carvão.

”A transição energética
justa é possível na região no
Sul. Tanto o Rio Grande
do Sul como Santa Cata-
rina têm vocações de ener-
gias renováveis, com poten-
cial de geração de emprego
muito maior que o carvão”,
disse. ”É necessário funda-
mentar este plano, qual ho-
rizonte de transição desses
empregos e como serão fi-
nanciados. Mas vai total-
mente de encontro ao que
está sendo discutido no Bra-
sil e no mundo.”
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Câmara dos Deputados aprova projeto
do Refis para pequenas empresas e
microempreendedores individuais.

EBC

Medida dá desconto de até 90% em multa e juros, e de 100% nos encargos legais.

A Câmara dos De-
putados aprovou

nessa quinta-feira (16),
por 382 votos a 10, a
proposta que estabe-
lece novo Refis para
empresas que tiveram
queda de faturamento
no período da pande-
mia.

O projeto prevê
que firmas inscritas
no Simples e Micro-
empreendedor Indivi-
dual (MEI), inclusive
em recuperação ju-
dicial, possam aderir
ao programa de par-
celamento de débitos
tributários até 60 dias
após a sanção.

O texto segue para
sanção presidencial.
O programa permitirá
a renegociação de
cerca de R$ 50 bi-
lhões em dívidas com
o Fisco e beneficia os
microempreendedo-
res individuais, micro e
pequenas empresas.

Os débitos passí-
veis de reescalona-
mento são os apura-
dos no Simples Naci-
onal, vencidos até a
competência do mês
imediatamente ante-
rior à entrada em vigor
da lei complementar
em que se converter
o PLP, inclusive oriun-
dos de parcelamentos

anteriores. O prazo
de pagamento é de
até 180 meses após
o pagamento da en-
trada, sem redução
nos acréscimos legais.

O valor da entrada
(em qualquer modali-
dade, a ser paga em
oito parcelas) será in-
versamente proporcio-
nal à redução de fatu-
ramento da empresa.
Após o pagamento
da entrada, no saldo
remanescente haverá
redução dos acrésci-
mos legais proporcio-
nalmente à queda de
faturamento da em-
presa. No cálculo do
valor das 36 primeiras
das 180 prestações,
vai se considerar um
percentual pequeno
da dívida consolidada
a ser amortizada, de
modo que o valor
das prestações iniciais

seja menor.
Para as empresas

optantes pelo Sim-
ples Nacional (as de-
mais serão tratadas
no Projeto de Lei nº
4.728, de 2020), a pro-
posta propõe prazo
de pagamento em 180
prestações, mensais e
sucessivas (15 anos).
A elas somadas as
oito prestações rela-
tivas à entrada (tam-
bém referida informal-
mente como pedágio),
chegando-se assim
ao prazo total de 188
prestações.

De acordo com o
relator da proposta,
o deputado Marco
Bertaiolli (PSD-SP),
o texto contou com
aval do Ministério da
Economia e há dis-
cussão sobre veto a
apenas um disposi-
tivo. “Vamos negociar

a partir de agora, mas
a possibilidade de veto
é só sobre a entrada
no Refis das empresas
que não tiveramqueda
de faturamento. Mas
essa seria uma fatia
muito pequena entre
as micro e pequenas
empresas”, afirmou.

A únicamudança na
Câmara é que o prazo
para adesão, estabe-
lecido no Senado até
31 de setembro, foi
alterado para 60 dias
após a sanção. Mas
os deputados con-
sideraram isso uma
emenda de “redação”,
não de mérito, o que
fará com que o texto
siga direto para san-
ção, sem precisar que
os senadores decidam
sobre o novo prazo.
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Câmara dos Deputados aprova isenção
de IPTU para igrejas e autoriza regime
de urgência para analisar texto que

legaliza jogos no Brasil.
Paulo Sergio/Câmara dos Deputados

Integrantes da bancada evangélica criticaram o projeto dos jogos e elogiaram a isenção de IPTU.

A Câmara dos De-
putados aprovou

a PEC (Proposta de
Emenda à Constituição)
200/16, do Senado, que
concede isenção do
Imposto sobre a Proprie-
dade Predial e Territorial
Urbana (IPTU) para tem-
plos de qualquer culto
religioso, ainda que se-
jam apenas locatários
do imóvel.

O texto foi aprovado
em dois turnos nesta
quinta-feira (16) e se-
gue para promulgação
pelo Congresso Nacio-
nal. Foram 393 votos
favoráveis e 37 contrá-
rios em primeiro turno;
e 376 votos favoráveis
e 30 contrários em se-
gundo turno.

A Câmara dos De-
putados também apro-
vou o regime de urgên-
cia do projeto que lega-
liza os jogos de cassino
e bingos no Brasil (PL
442/91). O texto foi dis-
cutido no plenário nesta
quinta-feira. Segundo o
presidente da Câmara,
Arthur Lira, a votação da
matéria ocorrerá apenas
no próximo ano.

Integrantes da ban-
cada evangélica critica-
ram o projeto dos jogos
e elogiaram a isenção
de IPTU. O deputado Eli
Borges (Solidariedade-
TO) afirmou que a vo-
tação das duas propos-
tas não deveria ser vin-

culada. “Em nenhum
momento a Frente Par-
lamentar Evangélica ne-
gociou matérias e eu
tive posição contrária à
pauta do PL dos jogos”,
disse.

Ele defendeu a vota-
ção da PEC por con-
siderar que a imuni-
dade tributária deve ser
aplicada às entidades
religiosas em imóveis
próprios ou alugados.
“A Receita Federal não
tem tido a grandeza de
atender os preceitos
da Constituição, e esta
PEC vem para clarear o
assunto”, declarou.

O 1º vice-presidente
da Câmara, deputado
Marcelo Ramos (PL-
AM), ressaltou que a
Constituição e o Su-
premo Tribunal Fede-
ral já consolidaram a
imunidade tributária de
igrejas e templos. Ele
disse que há jurispru-

dência afirmando que
o imóvel utilizado para
fins religiosos não deve
pagar impostos diante
da imunidade constitu-
cional. “Mesmo assim,
toda vez as igrejas, tem-
plos e centros de um-
banda têm de recorrer
à Justiça, abarrotando o
Judiciário.”

A líder do Psol, de-
putada Talíria Petrone
(Psol-RJ), criticou a pro-
posta. “Para além da
divergência que temos
com o debate da imu-
nidade tributária, tam-
bém vamos tirar a atri-
buição das prefeituras”,
afirmou.
Papel cumprido
Arthur Lira (PP-AL)

afirmou nesta quinta que
em2021 aCasa cumpriu
seu papel, que é atender
as demandas da popu-
lação brasileira. Lira fez
um balanço de um ano
de sua gestão e afirmou

que, apesar dos efeitos
duros da pandemia, os
deputados aprovaram
importantes reformas
estruturantes e matérias
importantes relaciona-
das à vacinação.

“Aprovamos muitas
reformas estruturantes.
A Câmara encerra o ano
cumprindo seu papel
de atender a popula-
ção brasileira e suas
demandas. Passamos
ummomentomuito duro
em relação aos efeitos
sanitários, mas com a
compra e distribuição
das vacinas vamos ser
o País que mais vai
vacinar no mundo. A
Câmara sempre tratou
com muita transparên-
cia todos os efeitos
da pandemia”, desta-
cou. As informações
são Agência Câmara de
Notícias.
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André Mendonça, a escolha
"terrivelmente evangélica" de Bolsonaro,
toma posse como ministro do Supremo.

Isac Nóbrega/PR

Mendonça fez o juramento de cumprir a Constituição.

A ndré Mendonça se tor-
nou nesta quinta-feira

(16) o mais novo ministro
do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF). Escolhido pelo
presidente Jair Bolsonaro,
que disse que nomearia al-
guém ”terrivelmente evan-
gélico”, ele fez o juramento
de cumprir a Constituição. É
o segundo nome apontado
por Bolsonaro para compor
o tribunal. O primeiro foi Nu-
nes Marques, que está no
STF desde o fim do ano pas-
sado.

Entre os presentes na ce-
rimônia estava o presidente
Jair Bolsonaro, que apre-
sentou um teste de covid-19
com resultado negativo para
poder entrar no STF. A ou-
tra opção para participar do
evento seria a apresentação
do comprovante de imuniza-
ção, mas Bolsonaro vem se
recusando a vacinar.

Também estiveram pre-
sentes o presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco
(PSD-MG), o presidente da
Câmara, Arthur Lira (PP-
AL), o procurador-geral da
República, Augusto Aras, o
presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB),
Felipe Santa Cruz, entre
outros.

Ministros de Estado do
governo Bolsonaro como
Damares Alves, Anderson
Torres e Milton Ribeiro tam-
bém compareceram. Li-
deranças religiosas, como
o bispo Samuel Ferreira,
também estavam no evento.
Torres foi o único a che-
gar e a sair do Supremo
sem portar a máscara de
proteção, mas colocou o
item após ser orientado pela
segurança da Corte sobre
a obrigatoriedade do uso
dentro do plenário.

Mendonça chegou ao
plenário conduzido por Nu-

nes Marques, o ministro
mais novo do STF, e Ricardo
Lewandowski, o segundo
mais antigo. Gilmar Men-
des, que é quem está há
mais tempo no tribunal, está
em Portugal e, por isso,
não participou da cerimônia.
A ministra Cármen Lúcia
também não compareceu
à solenidade.

Já em Plenário, o novo
ministro prestou o seguinte
juramento: ”Prometo bem
e fielmente cumprir os de-
veres do cargo de ministro
do Supremo Tribunal Fede-
ral, em conformidade com a
Constituição e as leis da Re-
pública”.

Após a breve liturgia da
posse, o presidente do STF,
ministro Luiz Fux, fez uma
rápida leitura de ”alguns da-
dos pessoais e profissionais
para declarar as boas vindas
ao novo ministro”.

Bolsonaro indicou André
Mendonça para o STF em
julho deste ano, mas o
presidente da Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ)
do Senado, Davi Alcolum-
bre (DEM-AP), demorou em
marcar à sabatina. Sem
isso, Mendonça teve sua in-
dicação travada.

A resistência de Alcolum-
bre atrasou a nomeação por
quase cinco meses. A saba-
tina ocorreu apenas em 1º
de dezembro. Depois disso,
Mendonça teve seu nome
aprovado pela CCJ por 18
votos a nove e, em seguida,
pelo plenário do Senado por
47 votos a 32, o mais aper-
tado placar de um indicado
ao STF da atual composição
da Corte.

O novo ministro ocupará
a vaga que era de Marco
Aurélio Mello, que se apo-
sentou após completar 75
anos, idade em que a apo-
sentadoria é obrigatória. As-

sim, ele vai herdar proces-
sos que estavam no gabi-
nete de seu antecessor.

Entre outros casos, Men-
donça vai ser o responsável
por dois inquéritos que têm
o presidente da Câmara,
Arthur Lira, como alvo. Ele
também vai ser o relator de
algumas ações que questi-
onam atos do governo do
presidente Jair Bolsonaro,
como o combate a queima-
das, a reforma agrária e o
licenciamento de agrotóxi-
cos.

O relator é o ministro res-
ponsável por tocar um pro-
cesso no tribunal. Muitas
decisões são tomadas em
conjunto, em julgamentos
no plenário e nas turmas da
Corte, mas o relator pode
também decidir individual-
mente muitos casos. Além
disso, é ele quem dita o
ritmo do processo, podendo
dar mais celeridade ao seu
andamento ou, ao contrário,
retardando-o.

Em rápida declaração
à imprensa após a posse,
Mendonça disse que, após
o recesso de fim de ano,
vai se dedicar a estudar
os processos do STF e
assim se preparar para os

julgamentos do ano que
vem.

Mendonça, que na
época em que foi ministro
da Justiça do governo Bol-
sonaro mandou abrir inves-
tigações contra jornalistas e
críticos do presidente, disse
agora que fará uma defesa
irrestrita da liberdade de
imprensa.

”Ao mesmo tempo, re-
conhecimento da importân-
cia da imprensa nesse pro-
cesso. Vocês são funda-
mentais para a construção
do nosso país, e para a
construção da nossa demo-
cracia. Contem também
sempre com meu respeito e
a minha defesa irrestrita da
liberdade e das prerrogati-
vas do livre exercício dos jor-
nalistas e da imprensa. Eu
estarei à disposição”, afir-
mou Mendonça.

Do lado de fora do Su-
premo, na Praça dos Três
Poderes, enquanto a posse
ocorria acontecia um ”pro-
testo” de cerca de 10 pes-
soas pedindo a soltura do
ex-deputado e aliado de Bol-
sonaro Roberto Jefferson,
preso por ordem doministro
Alexandre de Moraes.

Porto Alegre . Sexta, 17 de Dezembro de 2021 OSUL | 30



Novo ministro do STF, André Mendonça é a
esperança de militares para evitar crise
com o Supremo pois ele tem melhor

interlocução com Alexandre de Moraes e
pode fazer ponte entre a Corte e o Planalto.

Isac Nóbrega/PR

Mendonça tomou posse como novo ministro da Corte nesta quinta
(16).

A chegada de André
Mendonça ao Su-

premo Tribunal Federal
(STF) é vista pelo Alto Co-
mando do Exército como
a única chance, até o
momento, para distensi-
onar as relações entre Jair
Bolsonaro e a Corte.

Não sem motivo: ape-
sar de enfrentar olhares
desconfiados até mesmo
de seus novos pares, Men-
donça tem melhor interlo-
cução com o ministro Ale-
xandre de Moraes do que
Kassio Nunes Marques, o
primeiro indicado pelo pre-
sidente para ocupar uma
cadeira no STF.

Bolsonaro acha que
seu maior adversário no
Supremo é Moraes, e
não Luís Roberto Barroso,
que também comanda o
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE).

Embora tenha dito que
Barroso é “idiota” e en-
trado em embate público
com ele em várias oca-
siões, principalmente du-
rante a polêmica do voto
impresso, Bolsonaro vê
Moraes – a quem cha-
mou de “canalha” – como
a maior ameaça a seu
governo, à sua família e
até mesmo ao plano de
reeleição.

Além disso, no início
da campanha eleitoral, em
agosto de 2022, quem es-
tará à frente do TSE será
justamente esse “inimigo”,
que tem sob sua alçada im-
portantes inquéritos contra
o presidente.

Na avaliação de mili-
tares instalados no go-
verno, o Supremo atua de

forma política para deixar
Bolsonaro “sangrando” até
2022, um cenário que favo-
rece o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. É
por isso que a cúpula das
Forças Armadas não en-
xerga Mendonça pela lente
do “terrivelmente evangé-
lico” ou ”lavajatista”, mas,
sim, como um aliado que
poderá reconstruir a ponte
entre o Supremo e o Palá-
cio do Planalto.

Desde que o general
Fernando Azevedo e Silva
foi demitido do Ministério
da Defesa por se recusar
a politizar as Forças Arma-
das, há nove meses, o go-
verno perdeu o elo que o
aproximava do Supremo.
Azevedo e Silva foi asses-
sor do ministro Dias Toffoli
e sempre teve boas rela-
ções na Corte. Não é o
caso de Braga Netto, seu
substituto na Defesa.

Após a crise militar de
março, que também le-
vou à demissão dos co-
mandantes do Exército, da
Marinha e da Aeronáutica,
Azevedo e Silva “mergu-
lhou”.

Agora, porém, assumirá
o cargo de diretor-geral do
TSE. O gesto foi interpre-
tado por aliados de Bolso-
naro como mais uma es-
tocada do tribunal. A par-
tir de fevereiro de 2022,
quando o ministro Edson
Fachin tomar posse como
presidente do TSE, o gene-
ral será o responsável pelo
setor de tecnologia, jus-
tamente aquele que cuida
das urnas eletrônicas. Fo-
ram denúncias infundadas

sobre o sistema de vota-
ção que levaram Moraes
a abrir mais um inquérito
contra Bolsonaro.

Em discurso na Federa-
ção das Indústrias do Es-
tado de São Paulo (Fiesp),
na quarta-feira (15), Bolso-
naro definiu Fachin como
“trotskista leninista” pelo
voto favorável à revisão do
marco temporal das terras
indígenas. “Kassio em-
patou (a votação). Pe-
dido de vista (mais tempo
para análise) está com o
nosso Alexandre de Mo-
raes”, disse o presidente,
caprichando no “nosso”,
em tom marcado pela iro-
nia. “Se perdermos, eu
vou ter de tomar uma de-
cisão, porque entendo que
esse novo marco tempo-
ral, simplesmente, enterra
o Brasil.”

Na prática, ao dizer que
precisa de “dois Lexotan
na veia por dia para não
levar o presidente a to-
mar uma atitude mais drás-
tica contra o Supremo”, o
ministro-chefe do Gabinete

de Segurança Institucional
(GSI), general Augusto He-
leno, não estava isolado.
O diagnóstico de que o
STF extrapola de suas fun-
ções e “está tentando esti-
car a corda até arrebentar”
é compartilhado pela cú-
pula das Forças Armadas.
Para o Alto Comando do
Exército, o STF necessita
ser “enquadrado”.

Em setembro, o ex-
presidente Michel Temer
intermediou uma “trégua”
entre Bolsonaro e a Corte.
Temer conhece bem o seu
sucessor e também Mo-
raes, indicado por ele para
ocupar a cadeira de Teori
Zavascki no STF quando
era ministro da Justiça e
Segurança Pública.

Sabia, portanto, que o
armistício duraria pouco.
Mas, mesmo assim, ten-
tou. Caberá agora ao
“terrivelmente evangélico”
Mendonça impedir que mi-
litares se juntem aos ra-
dicais bolsonaristas na in-
vestida contra o Supremo.
(O Estado de S. Paulo)
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Congresso faz sessão nesta sexta-feira
para analisar vetos presidenciais.

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Orçamento Geral da União deve ser apreciado na segunda-feira.

C om deputados
e senadores já

em clima de recesso,
o presidente do Se-
nado, Rodrigo Pa-
checo (PSD-MG),
confirmou que nesta
sexta-feira (17) ha-
verá sessão do Con-
gresso Nacional para
apreciação de 29 ve-
tos presidenciais.

Na lista, estão ve-
tos que tratam da pri-
vatização da Eletro-
bras (36/2021) e os
que dizem respeito à
definição do crime de
comunicação enga-
nosa em massa (fake
news) e de atentado
ao direito de manifes-
tação (46/2021).

Relacionados à
saúde, a pauta tem
vetos a três propos-
tas: sobre quebra de
patentes de vacinas e
remédios para com-
bate à pandemia de
Covid-19 (48/2021),
sobre o Programa de
Proteção e Promoção
da Saúde Menstrual
(59/2021), além da
que prevê o acesso
a tratamentos de qui-
mioterapia por usuá-
rios de planos de
saúde (41/2021).

Segundo Pacheco,
o líder do governo
no Congresso, sena-

dor Eduardo Gomes
(MDB-TO), partici-
pará de reuniões com
líderes de partidos
em busca do “melhor
acordo possível”.

“O líder do go-
verno vai realizar uma
reunião com os líde-
res para avaliar os
vetos que têm acordo
para votar, e esse
trabalho está acon-
tecendo no dia de
hoje para chegar ao
melhor acordo possí-
vel. Se não houver
acordo, aí vai para
o voto, e se decide
no voto da maioria”,
adiantou o senador.

Orçamento

Outra matéria que
precisa ser apreciada
é a peça orçamen-
tária de 2022. Ro-
drigo Pacheco disse
que os congressis-
tas aguardam a con-

clusão dos trabalhos
da CMO (Comissão
Mista de Orçamento)
para que a matéria
seja levada a plená-
rio. Oficialmente, de-
putados e senadores
só podem começar
o recesso parlamen-
tar após a votação
do texto, o que deve
ocorrer na próxima
segunda-feira (20).

Bezerra
Ao chegar ao

Senado na manhã
desta quinta-feira
(16), Pacheco disse
que foi uma grande
perda para o go-
verno a saída de Fer-
nando Bezerra Co-
elho (MDB-PE) da
liderança do governo
no Senado, após ter
ficado em terceiro
lugar na disputa de
uma vaga de ministro
do Tribunal de Con-

tas da União.
“Eu acompanhei,

ao longo deste ano
de 2021, eu, como
presidente do Se-
nado, e ele , como
líder do governo.
Sempre tive uma rela-
ção muito boa, muito
próxima, demuito tra-
balho e de muita reci-
procidade também.
Ele tem muita qua-
lidade, muito dedi-
cado, cuidava muito
bem da pauta, se
aprofundava nos pro-
jetos. Foi um grande
defensor e grande
líder do governo
no Senado Federal.
O governo, obvia-
mente, deverá en-
contrar um nome que
possa ser equivalente
ao de Fernando Be-
zerra”, afirmou.
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Iniciada a corrida para ser ministro
do Superior Tribunal de Justiça. São
duas vagas a serem preenchidas.

Isac Nóbrega/PR

Bolsonaro tenta ampliar influência em tribunais após emplacar Men-
donça no Supremo.

O presidente Jair Bolso-
naro tem feito movimen-

tos para instalar novos alia-
dos em cargos que lhe per-
mitem blindagem nas cortes
superiores. Depois de em-
placar no Supremo Tribunal
Federal (STF) o ministro “ter-
rivelmente evangélico” An-
dré Mendonça, que tomou
posse nesta quinta-feira (16),
o presidente está de olho nas
cadeiras do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ). Sua in-
tenção é ocupar nichos de
poder com nomes simpáti-
cos a suas bandeiras políti-
cas.

Bolsonaro afirmou que
pretende escolher ministros
com perfil do seu eleitorado
para o STJ. A Corte tem duas
vagas abertas, que serão
preenchidas por desembar-
gadores oriundos dos cinco
tribunais regionais federais.

O STJ julga casos cri-
minais de autoridades com
foro privilegiado, como go-
vernadores, e serve como
instância superior para re-
cursos negados em tribu-
nais. Foi lá que o sena-
dor Flávio Bolsonaro (PL-RJ),
filho do presidente, conse-
guiu vitórias que invalidaram
parte substancial das inves-
tigações contra ele no caso
das “rachadinhas”.

Ao participar de evento
com empresários da Fiesp
na quarta (15), Bolsonaro
destacou que quem se ele-
ger presidente, no ano que
vem, terá direito a indicar
dois nomes para o Supremo,
em 2023. “Vamos supor que
eu seja candidato. Eu vou
ter 40% a meu favor dentro
do Supremo. A favor de mim
ou de minhas ideias, que vo-
cês já conhecem quais são”,
disse.

A eleição no STJ ocor-
rerá em 23 de fevereiro de
2022 e há 16 nomes concor-
rendo às vagas. Um dos mi-
nistros com trânsito no bol-

sonarismo, o presidente do
STJ, Humberto Martins, tenta
apadrinhar o desembarga-
dor Cid Marconi Gurgel de
Souza, do TRF-5.

Cid já é até chamado de
“ministro” por Martins. Outro
nome cotado é o do desem-
bargador Ney Bello, do TRF-
1, que tem como cabo eleito-
ral o ministro Gilmar Mendes,
do STF. Além dele, pelo TRF-
1 desponta a mineira Mônica
Sifuentes, que já foi esco-
lhida por Bolsonaro para o
Tribunal Penal Internacional,
em Haia, na Holanda, mas
perdeu a eleição em 2020.

O ex-presidente da Asso-
ciação dos Juízes Federais
do Brasil (Ajufe) Paulo Sér-
gio Domingues, desembar-
gador do TRF-3, é mais um
nome em alta. Na lista dos
postulantes, há alguns liga-
dos à Lava-Jato, como o rela-
tor das ações no TRF-4 João
Pedro Gebran Neto, Lean-
dro Paulsen e Victor Luiz dos
Santos Laus.

Todos atuaram na prisão
do ex-presidente Lula, em
processo iniciado pelo en-
tão juiz Sérgio Moro (Pode-
mos), hoje pré-candidato ao
Planalto. O desembarga-
dor Messod Azulay Neto, do
TRF-2, é o único presidente
em busca da vaga no STJ.

O professor Michael
Mohallem, do Instituto de
Direito da PUC-Rio, observa
que a discricionariedade no
STJ é um pouco menor do
que no STF, porque Bol-
sonaro terá de escolher os
desembargadores a partir da
lista interna pré-estabelecida
pela Corte, como ocorre
também nos TRFs. Para ele,
porém, pode haver um “jogo
combinado” informalmente,
quando interlocutores do
governo tentam influenciar
o resultado prévio na eleição
do STJ, de forma que a lista
chegue ao Planalto com os
nomes preferidos pelo pre-

sidente, detentor da palavra
final antes do Senado.

Para Mohallem, Bolso-
naro inovou ao adotar um
critério religioso como fator
decisivo para sua segunda
indicação ao STF e se equi-
voca agora ao sugerir que vai
apontar juízes que pensem
como seus eleitores para o
STJ.

“Me parece uma escolha
inadequada porque o pre-
sidente não representa so-
mente seus eleitores. Há
uma confusão, e ele pode
incorrer em ações inconsti-
tucionais se tomar decisões
que favoreçam o grupo que
o elegeu em detrimento de
outros. É equivocado pensar
que o Judiciário é esse es-
paço de representação, ele é
um poder contra-majoritário,
de freio das maiorias”, afirma
Mohallem.

“A Constituição autoriza a
discricionariedade, existe um
espaço para uma certa vi-
são do direito, seja a apli-
cação mais progressista ou
mais conservadora. Mas isso
é diferente de uma escolha
que se volte explicitamente
a favorecer um grupo religi-
oso.”

Historicamente, há diver-
sos exemplos de juristas de

perfil ideológico simpático
aos presidentes que os indi-
caram para vagas nas cor-
tes superiores, mas Bolso-
naro escancara esses cri-
térios. No STF, quando
indicou Kassio Nunes Mar-
ques, avalizado pelo Cen-
trão, disse que ele tinha afi-
nidade e confiança para “to-
mar tubaína”, um tipo de re-
frigerante, com o ministro.
Ele adotou o crivo religioso
ao indicar André Mendonça,
seu ex-ministro da Justiça e
ex-advogado-geral da União.

O ex-presidente Michel
Temer emplacou seu ex-
ministro da Justiça Alexan-
dre de Moraes. Fernando
Henrique Cardoso apontou
seu ex-ministro da Justiça
Nelson Jobim e seu ex-chefe
da AGU Gilmar Mendes.

O titular da AGU também
foi opção do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, que
indicou Dias Toffoli. Lula di-
zia que não se pode escolher
os indicados pensando na
“próxima votação” e em “in-
teresses menores” na Corte.
A ex-presidente Dilma Rous-
seff foi criticada por escolher
em 2015 Edson Fachin, por
simpatias a ela e a movimen-
tos sociais de esquerda.
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PT abre oficialmente diálogo com
PSB, PCdoB, PSOL e PV para
federação ampla da esquerda.

Marcos Oliveira/Agência Senado

A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR). As federações
partidárias foram aprovadas para as eleições de 2022.

O PT (Partido dos Tra-
balhadores) decidiu

iniciar de forma oficial
as conversas sobre fe-
deração partidária com
PSB (Partido Socialista
Brasileiro), PCdoB (Par-
tido Comunista do Brasil),
PSOL (Partido Socialismo
e Liberdade) e PV (Par-
tido Verde), após reunião
do diretório nacional da
legenda na tarde desta
quinta-feira (16). Caberá
agora à Comissão Exe-
cutiva petista conduzir o
processo de diálogo.

Os partidos, no en-
tanto, precisam ainda fa-
zer ajustes regionais para
selar a união. As con-
versas informais nesse
sentindo já vinham acon-
tecendo desde outubro,
segundo informações da
Coluna do Estadão, do
jornal O Estado de S.
Paulo.

A federação, um novo
tipo de coligação com re-
gras diferentes, foi apro-
vada neste ano pelo Con-
gresso e é vista como uma
boia de salvação para os
partidos nanicos que cor-
rem o risco de desapare-
cer por causa da cláusula
de barreira.

Oministro Luís Roberto
Barroso validou no início
do mês a lei que criou
as federações partidárias.
Ele fixou o prazo de seis
meses antes da eleição,
marcada para outubro do
ano que vem, como data-
limite para que as siglas
oficializem a união.

Leia abaixo, na íntegra,
a nota divulgada pelo par-
tido:

“O ano de 2021 foi mar-

cado pelo agravamento
da crise social, econô-
mica e política que assola
o Brasil desde o golpe
do impeachment de 2016
e da interdição fraudu-
lenta e ilegal da candida-
tura do presidente Lula em
2018, que resultaram no
governo autoritário de Bol-
sonaro e no aprofunda-
mento da pauta neolibe-
ral excludente, concentra-
dora de renda e traidora
da soberania nacional.

“Fome, pobreza, de-
semprego e morte são a
face da tragédia nacional,
num país submetido a um
governo que investiu no
genocídio, na negação da
ciência, da verdade, dos
direitos dos trabalhadores
e da maioria da popula-
ção.

“No sentido oposto a
essa tragédia, 2021 foi o
ano em que o Supremo
Tribunal Federal anulou,
depois de cinco anos de
perseguição judicial e mi-
diática, as condenações
ilegais do presidente Lula
por um juiz parcial e cor-
rupto.

“Foi neste ano de 2021
que o povo brasileiro res-
gatou a confiança na re-
construção do Brasil e no
resgate de um projeto de
país democrático, sobe-
rano, mais justo e me-
nos desigual, como tive-
mos pela primeira vez nos
governos do PT.

“O ano de 2022 co-
meça, portanto, sob o
signo da esperança, em
torno da candidatura do
presidente Lula, para a
qual o Partido dos Tra-
balhadores vai se empe-

nhar com todas as suas
energias, conforme nosso
compromisso de origem
com o povo brasileiro.

“No processo de cons-
trução da candidatura
Lula Presidente, o PT
prosseguirá dialogando
com as forças, movimen-
tos e partidos políticos,
em torno de um programa
de reconstrução do país,
centrado nos direitos do
povo, da classe traba-
lhadora e da soberania
nacional.

“No mesmo sentido,
O Diretório Nacional do
PT resolve iniciar conver-
sações sobre Federação
Partidária com PSB, PC-
doB, PSOL e PV, cabendo
à Comissão Executiva Na-
cional do Partido conduzir
este processo de diálogo
para posterior decisão
do DN, sobre eventual
participação, a partir de
um debate programático,
esgotando o debate in-
terno a partir da escuta
das direções estaduais,
municipais, observando
os prazos definidos pela

Justiça Eleitoral.
“Reafirmamos que a

definição de alianças e
composição da chapa
presidencial serão decor-
rentes desse processo de
interlocução com parti-
dos, forças políticas e mo-
vimentos sociais, como é
de nossa tradição demo-
crática, não tendo nada
definido neste momento

“Destacamos também
que este processo ocorre
em sintonia com a reto-
mada de projetos popula-
res de governo na Amé-
rica Latina, como o que
ocorre neste momento no
Chile, com a candidatura
de Gabriel Boric.

“Que seja bem-vindo o
ano de 2022, ano da es-
perança na vitória do povo
brasileiro”, diz o comuni-
cado do diretório nacional
do PT. As informações são
do jornal O Estado de S.
Paulo e da assessoria de
imprensa do Partido dos
Trabalhadores.
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Deputado vira réu por apalpar sua colega
em sessão da Assembleia de São Paulo.

Alesp/Reprodução

Com a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, Fernando Cury vira réu por importunação sexual.

O Órgão Especial do
Tribunal de Jus-

tiça de São Paulo rece-
beu na quarta-feira (15)
a denúncia oferecida
pelo Ministério Público
do Estado contra o de-
putado estadual pau-
lista FernandoCury (Ci-
dadania) por importu-
nação sexual à colega
Isa Penna (PSOL).

A decisão foi unâ-
nime entre os 24 de-
sembargadores que
compõem o colegiado.
O entendimento do
relator, José Salette, foi
de que há fortes indí-
cios de ato libidinoso, o
que justifica a abertura
da ação penal. Com
isso, ele vira réu no
processo.

A denúncia foi apre-
sentada em abril pelo
procurador-geral de
Justiça de São Paulo,
Mário Sarrubbo, que
viu ato libidinoso sem
consentimento, cuja
pena é de até cinco
anos de reclusão.

“O deputado Fer-
nando Henrique Cury
agiu com clara inten-
ção de satisfazer sua
lascívia, praticando
atos que transcende-
ram o mero carinho ou
gentileza, até porque
não tinha nenhuma
amizade, proximidade
ou intimidade com a
vítima, violando assim,
também, o seu dever
funcional de exercer
o mandato com dig-
nidade”, escreveu o

chefe do MP de São
Paulo na ocasião.

A análise, no en-
tanto, foi atrasada por
sucessivas tentativas
frustradas de intima-
ção do deputado. Ele
demorou seis meses
até ser localizado pelo
oficial de Justiça para
então apresentar sua
defesa prévia.

Em seu segundo
mandato, Fernando
Cury passou a estam-
par manchetes depois
que foi denunciado por
assédio sexual por Isa
Penna em meados de
dezembro. O episó-
dio aconteceu durante
uma sessão orçamen-
tária e foi transmitido
ao vivo pelo canal da
Assembleia Legisla-
tiva de São Paulo no
YouTube. No vídeo,
a deputada aparece
conversando com o
presidente da Casa,
Cauê Macris (PSDB),
quando Cury se apro-
xima da Mesa Dire-
tora e se posiciona

atrás dela, colocando a
mão na lateral de seus
seios.

Em depoimento ao
Conselho de Ética,
Cury chegou a pedir
desculpas à colega de
parlamento “por qual-
quer tipo de constran-
gimento e por qualquer
tipo de ofensa” que
ele tenha causado. De
acordo com o depu-
tado, o abraço foi “um
gesto de gentileza” por
interromper a conversa
dela com o presidente
da Assembleia.

“A defesa da Depu-
tada ISA Penna con-
sidera correta a deci-
são do Órgão Espe-
cial do TJSP de rece-
ber a denúncia e de-
terminar o prossegui-
mento da ação penal
contra o Deputado Fer-
nando Cury, uma vez
que houve crime de
importunação sexual”,
dizem os advogados
Danyelle Galvão, Ce-
lina Frias e Mariana

Serrano
Já o advogado Ro-

berto Delmanto, que
defende Fernando
Cury, afirma que o pró-
prio desembargador
relator “admitiu que
não houve toque em
seio”.

Antes da votação,
ele apresentou os ar-
gumentos da defesa e
afastou a tese de im-
portunação sexual.

“Essa é a maneira
de ser do deputado
Fernando Cury, sem
maldade, semmalícia”,
disse. “Ele abraçou
dez deputados nessa
sessão, é o jeito dele”,
acrescentou. Ainda na
sustentação oral, disse
que há uma “banaliza-
ção do que é o ato li-
bidinoso”. “O ato libi-
dinoso é o ato de cu-
nho sexual”, defendeu.
“Houve uma explora-
ção política ”. As infor-
mações são do jornal
O Estado de S. Paulo.
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Juiz da Operação Lava-Jato no
Rio de Janeiro acumula derrotas

em ações sobre corrupção.
Fernando Frazão/Agência Brasil

O juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, é
apontado como a versão fluminense do ex-juiz Sérgio Moro

O juiz federal Marcelo Bre-
tas, da 7ª Vara Fede-

ral do Rio de Janeiro, acu-
mula uma série de derrotas à
frente de processos que apu-
ram suspeitas e denúncias
de corrupção por políticos
e empresários. Alçado ao
posto de magistrado respon-
sável pelas ações da Ope-
ração Lava-Jato no Estado,
Bretas – apontado como a
versão fluminense do ex-juiz
Sérgio Moro – viu nos últimos
meses decisões de reper-
cussão nacional serem anu-
ladas ou enviadas para ou-
tros tribunais.

O revés mais recente
foi imposto pela Segunda
Turma do Supremo Tribunal
Federal (STF) anteontem.
Os ministros decidiram tirar
de Bretas a competência
sobre um processo do ex-
governador do Rio Sérgio
Cabral, que apura irregula-
ridades no setor de trans-
portes do estado. A decisão
abre caminho para que uma
condenação de 19 anos e
nove meses de Cabral seja
anulada. Agora, a análise
ficará a cargo do Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro
(TJ-RJ).

A decisão da Segunda
Turma foi tomada durante
julgamento de pedido feito
pela defesa do empresário
Jacob Barata Filho, conhe-
cido como Rei dos Ônibus,
também condenado por Bre-
tas a 28 anos e oito meses
de prisão. O caso foi jul-
gado pelo magistrado por,
de acordo com o Ministério
Público Federal (MPF), ter li-
gação com a Operação Cali-
cute, que está sob a respon-
sabilidade Bretas. Os minis-
tros entenderam, no entanto,
que as irregularidades no se-
tor de transportes são uma

investigação à parte, sem re-
lação com recursos federais.

Na semana passada, a
Segunda Turma já havia im-
posto três derrotas a Bre-
tas. Os ministros arquiva-
ram uma denúncia por eva-
são de divisas contra Jacob
Barata, retiraram de Bretas
um inquérito que apura um
suposto esquema de corrup-
ção numa empresa de trans-
portes do empresário e de-
clararam a incompetência do
juiz para julgar os proces-
sos decorrentes da Opera-
ção Fatura Exposta, determi-
nando a separação de réus
do caso que ficou conhecido
como a “farra dos guardana-
pos”.

Cabral
beneficiado

Casos conexos investiga-
dos nas operações Resso-
nância e S.O.S. também se-
rão redistribuídos. A deci-
são atendeu a um pedido
da defesa do empresário do
ramo de saúde Miguel Iskin,
um dos condenados no pro-
cesso, e beneficiou Cabral.

Além das derrotas impos-
tas pelo Supremo, o Tribu-
nal Regional Federal da 2ª
Região (TRF-2) derrubou an-
teontem um dos cinco man-
dados de prisão preventiva
do ex-governador expedido
por Bretas. Os desembarga-
dores substituíram, por una-
nimidade, a prisão preven-
tiva por domiciliar, no pro-
cesso relacionado à Ope-
ração Eficiência, desdobra-
mento da Lava-Jato defla-
grada em 2017. Apesar
disso, Cabral segue preso
por outras investigações.

Os desembargadores de-
clararam ainda a incompe-
tência do juiz para julgar
uma acusação de crime con-

tra a ordem tributária mo-
vida pelo MPF contra Ary Fer-
reira da Costa, o Aryzinho,
ex-assessor de Cabral. Para
eles, as investigações não
têm conexão com a 7ª Vara.

Bretas ganhou notorie-
dade à frente dos casos da
Lava-Jato no Rio. Desde o
ano passado, no entanto, de-
cisões do magistrado passa-
ram a ser questionadas.

Em agosto deste ano, os
ministros do STF anularam
todas as decisões tomadas
por Bretas nas investigações
da chamada Operação Es-
quema S, que apurou o su-
posto tráfico de influência e
desvios no Sistema S.

Os ministros também de-
cidiram que as provas são
inválidas e determinaram o
envio dos processos para a
Justiça estadual do Rio. A
operação, deflagrada em se-
tembro de 2020, foi um des-
dobramento da Lava-Jato.

Casos de Michel
Temer

Em maio deste ano, o mi-
nistro Alexandre de Moraes
ordenou o envio de duas
ações contra o ex-presidente
Michel Temer, que estavam a

cargo de Bretas, para a Jus-
tiça Federal do Distrito Fede-
ral. Moraes também anulou
decisões tomadas por Bre-
tas contra Temer, incluindo o
recebimento da denúncia do
MPF pelos crimes de pecu-
lato e lavagem de dinheiro.

O ex-presidente deixou
de ser réu no processo na
7ª Vara do Rio e será jul-
gado pela Justiça do DF nas
ações com acusação de ir-
regularidades em contratos
das obras da usina nuclear
de Angra 3.

No fim de abril deste ano,
Moraes declarou ainda a in-
competência de Bretas em
uma ação penal que Temer,
o ex-ministro Moreira Franco
e outros seis denunciados
pelo MPF respondiam pe-
los crimes de corrupção pas-
siva e ativa e lavagem de di-
nheiro, na esteira da Opera-
ção Descontaminação. As
informações são do jornal O
Globo.
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Apresentador Ratinho sugere eliminar
“com metralhadora” deputada do PT;
parlamentar vai acionar a Justiça.

Divulgação

Ele disse ainda para a parlamentar ir “lavar” e “costurar” as roupas e cuecas de seu marido.

O apresentador Rati-
nho sugeriu em um

programa de rádio que a
deputada federal Natália
Bonavides (PT-RN) de-
veria ser “eliminada com
o uso de uma metralha-
dora”. Ele disse ainda
para a parlamentar ir “la-
var” e “costurar” as rou-
pas e cuecas de seuma-
rido. Bonavides afirmou
que vai acionar o apre-
sentador judicialmente.

Ratinho fez os ata-
ques a Bonavides por
conta de um projeto
de lei apresentado re-
centemente por ela que
pretende tirar a expres-
são “marido e mulher”
da celebração do ca-
samento no Código Ci-
vil. A proposta prevê a
troca dos termos por
uma sentença neutra
que torne as cerimônias
mais igualitárias.

“Natália, você não
tem o que fazer, não?
Você não tem o que
fazer, minha filha? Vá
lavar roupa. Costurar a
calça do teu marido, a
cueca dele, porque isso
é uma imbecilidade...
esse tipo de coisa. A
gente tinha que eliminar
esses loucos. Não dá
para pegar uma me-
tralhadora?”, disse o
apresentador no pro-
grama de rádio “Turma
do Ratinho”.

A parlamentar usou
as redes sociais para re-
bater as agressões ver-
bais do apresentador.

“Ratinho sugeriu que eu
fosse metralhada, em
programa visto por mi-
lhares de pessoas. In-
citar homicídio é crime!
Ele coloca a minha vida
e minha integridade fí-
sica em risco. Ratinho
ainda disse que eu fosse
lavar as cuecas de meu
marido”, publicou Bona-
vides.

“Essas ameaças e
ataques covardes não
ficarão impunes. O
apresentador utilizou
uma concessão pública
para cometer crime. Va-
mos acioná-lo judicial-
mente, inclusive crimi-
nalmente”, completou a
deputada federal.

O Grupo de Trabalho
(GT) Prevenção e Com-
bate à Violência Política
de Gênero do Ministério
Público Eleitoral sugeriu
a análise de providên-
cias cabíveis na esfera
criminal para apurar as
agressões verbais feitas
pelo apresentador Rati-

nho contra a deputada
federal. O ofício foi en-
viado, nesta quinta-feira
(16), à unidade doMinis-
tério Público Eleitoral no
Distrito Federal.

No documento, o GT
afirma que a conduta
caracteriza, em tese, o
crime previsto no ar-
tigo 326-B do Código
Eleitoral. Inserido este
ano no arcabouço legal
pela Lei 14.192/2021, o
dispositivo tipifica como
crime eleitoral as práti-
cas de assediar, cons-
tranger, humilhar, per-
seguir ou ameaçar, por
qualquer meio, candi-
data a cargo eletivo ou
detentora de mandato,
prevendo ao agressor
pena que pode variar de
um a quatro anos de pri-
são.

Para o grupo de tra-
balho, caso fique cons-
tatado, no curso da in-
vestigação, que houve
uso de violência psi-
cológica, também po-

derá estar caracterizado
o crime previsto no ar-
tigo 359-P do Código
Penal. Esta lei estabe-
lece pena de reclusão
de 3 a 6 anos, mais
aplicação demulta, para
quem usar de violência
física, sexual ou psico-
lógica, para dificultar ou
impedir o exercício de
direitos políticos a qual-
quer pessoa em razão
de seu gênero.

As agressões verbais
foram feitas por Rati-
nho contra a parlamen-
tar em razão do projeto
de lei por ela apresen-
tado para mudar o Có-
digo Civil na disciplina
das relações matrimoni-
ais, com o objetivo de
evitar constrangimentos
a pessoas da comuni-
dade LGBTQIA+ e asse-
gurar o tratamento igua-
litário. As informações
são do jornal O Globo e
do MPF.
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Novo Enem? O que pode mudar
com a reforma do ensino médio.

EBC

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) passará por uma refor-
mulação em 2024.

O Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) pas-

sará por uma reformulação em
2024, para se adequar às mu-
danças que ocorrerão nas es-
colas ao longo dos próximos
três anos. Dois dias depois de
o Conselho Nacional de Edu-
cação (CNE) ter aprovado em
uma comissão um parecer ini-
cial sobre a nova versão da
prova, o órgão se reuniu no
último dia 8 com representan-
tes do Conselho Nacional de
Secretários de Educação (Con-
sed) para debater novas mu-
danças no texto.

A proposta ainda incluirá
considerações do Grupo de
Trabalho (GT) do Ministério da
Educação (MEC) e poderá so-
frer alterações. Só depois irá
para votação no plenário do
CNE, em 25 de janeiro de 2022.

Por enquanto, o plano é
que a avaliação passe a ter
questões discursivas e de múl-
tipla escolha, distribuídas da
seguinte forma: 1ª etapa: re-
dação + perguntas de for-
mação geral (sem divisão por
disciplina, cobrando habilida-
des mais interpretativas do que
conteudistas); 2ª etapa: per-
guntas focadas na área de
conhecimento escolhida pelo
estudante (ciências humanas,
ciências da natureza, lingua-
gens ou matemática), também
sem enfoque conteudista, se-
gundo habilidades e compe-
tências desenvolvidas.

Por que essa mudança? A
partir do ano que vem, com a
reforma do ensino médio, es-
colas públicas e particulares te-
rão de reservar parte da carga
horária (em média, 40% dela)
para aulas de aprofundamento
em áreas de conhecimento es-
colhidas pelos alunos.

Um estudante pode optar,
por exemplo, por focar seus es-
tudos em matemática e suas
tecnologias.

O objetivo é que o novo
Enem esteja adaptado a esse
modelo de ensino mais ”livre”,
guiado pelos projetos de vida
de cada jovem.

Abaixo, entenda quais mu-
danças estão em discussão:

– 1) Para começar, o que
muda com a reforma do ensino
médio?

Sabe aquele modelo tradi-
cional de aprender só sobre
matemática na aula de mate-
mática, só sobre português na
aula de português? Não será
mais assim: as disciplinas pre-
cisarão “se conversar”, em vez
de ficarem separadas em “ga-
vetinhas” distintas.

O tempo de permanência
na escola aumentará de 4 para
5 horas diárias. O objetivo
é que a carga horária cresça
progressivamente para haver
mais colégios em tempo inte-
gral (com 7 horas diárias).

Cada estudante poderá
montar seu próprio ensino
médio, escolhendo as áreas
nas quais se aprofundará. A
intenção é que sejam três anos
de estudo com: conhecimen-
tos básicos de cada disciplina
+ conteúdos focados nos ob-
jetivos pessoais e profissionais
dos alunos.

Foi criado o chamado “pro-
jeto de vida”: um componente
transversal que será oferecido
nas escolas para ajudar os jo-
vens a entender suas aspira-
ções.

Atenção: nenhuma disci-
plina vai sumir do currículo.
Pelo contrário: todas elas de-
verão ser oferecidas seguindo
as diretrizes da Base Nacio-
nal Comum Curricular (BNCC)
- um documento que estabe-
lece as habilidades e matérias
que precisam ser ensinadas a
todos.

As mudanças acima são
regulamentadas por uma lei
aprovada em 2017 – ou seja, as
redes de ensino tiveram 4 anos
para se preparar até a estreia,
marcada para o início do ano
que vem.

Em 2022, apenas a primeira
série do ensino médio obriga-
toriamente sofrerá essas altera-
ções. Em 2023, será a vez da
segunda série, e em 2024, da
terceira.

– 2) Qual é a estrutura atual
do Enem? O que pode mudar?

Atualmente, o Enem ava-
lia o conhecimento dos egres-

sos no ensino médio. A nota
é usada no principal processo
seletivo para universidades pú-
blicas do país (o Sistema de
Seleção Unificada - Sisu) e em
iniciativas no governo como
o Programa Universidade para
Todos (Prouni) e o Fundo de Fi-
nanciamento Estudantil (Fies).

A prova é dividida da se-
guinte forma: 1º domingo: re-
dação + 45 testes de lingua-
gens + 45 testes de ciências
humanas; 2º domingo: 45 tes-
tes de ciências da natureza +
45 testes de matemática.

A nova versão do Enem
continuará servindo como um
instrumento para universida-
des selecionarem seus futuros
alunos. Mas haverá mudanças
que acompanharão as transfor-
mações trazidas pela reforma
do ensino médio.

”Hoje, temos, além da reda-
ção, quatro provas obrigatórias
e longas. Os alunos reclamam
de cansaço. Se o ensino mé-
dio terá uma parte comum e
uma parte diversificada/flexível,
a orientação do conselho é que
o Enem siga a mesma dire-
ção: tenha uma primeira etapa
comum a todos os candida-
tos, e uma segunda mais diver-
sificada”, afirma Maria Helena
Guimarães de Castro, relatora
do parecer do CNE.

Detalhando o que foi ex-
plicado no início desta re-
portagem, a prova ficaria da
seguinte forma (no momento

atual da discussão):
1ª etapa: seria mais pa-

recida com o formato antigo
do Enem, de antes de 2009,
quando as questões tinham
”menos cara de vestibular” e
eram mais interpretativas e in-
terdisciplinares. Todos os can-
didatos fazem a mesma prova,
que também traz uma proposta
de redação.

”O foco será nas habilida-
des que o aluno deve ter de-
senvolvido ao longo do ensino
médio”, afirma Vitor de Angelo,
presidente do Consed.

”Não é necessário saber se
o aluno decorou que a Revo-
lução Francesa começou em
1789. O mais importante é fa-
zer uma pergunta com a inten-
ção de avaliar se o jovem sabe,
por exemplo, distinguir um fato
de uma opinião sobre a revolu-
ção.”

2ª etapa: essa parte seria
mais ”personalizada”. Os alu-
nos não precisariam mais res-
ponder a questões específicas
de todas as áreas de conheci-
mento. Seriam perguntas re-
lacionadas à área de conheci-
mento que ele escolher (ciên-
cias humanas, ciências da na-
tureza, matemática ou lingua-
gens), levando em conta habili-
dades gerais desenvolvidas ao
longo do ensino médio. As in-
formações são do portal de no-
tícias G1.
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A facção brasileira Primeiro
Comando da Capital entra na lista
de sanções dos Estados Unidos.

Adam Schultz/Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou a ordem exe-
cutiva.

O presidente dos Esta-
dos Unidos, Joe Bi-

den, assinou na quarta-
feira (15) uma ordem
executiva que dá ao Te-
souro norte-americano
novas ferramentas para
sancionar estrangeiros
envolvidos no tráfico in-
ternacional de drogas.
No anúncio sobre a
nova competência do
Tesouro, o governo dos
EUA listou 25 atores,
entre indivíduos e orga-
nizações, que estão na
mira de Washington e
terão sanções aplicadas.
Entre eles, está a facção
PCC (Primeiro Comando
da Capital). O governo
brasileiro foi notificado
da decisão pela Casa
Branca.

Na divulgação, os
EUA classificaram o PCC
como o mais poderoso
grupo do crime orga-
nizado do Brasil e um
dos mais poderosos do
mundo. “O PCC surgiu
em São Paulo na década
de 1990 e abriu caminho
sangrento para o domí-
nio por meio do tráfico
de drogas, bem como
da lavagem de dinheiro,
extorsão, assassinato de
aluguel e cobrança de
dívidas de drogas. O
PCC opera em toda a
América do Sul, Para-
guai e Bolívia, e suas
operações alcançam os
Estados Unidos, Europa,
África e Ásia”, descreveu
o Tesouro americano.

A ordem executiva as-
sinada por Biden per-

mite que o Tesouro mire
suas medidas de com-
bate ao tráfico em qual-
quer estrangeiro envol-
vido em tráfico, indepen-
dentemente da vincula-
ção a um grupo. As
medidas previstas envol-
vem, por exemplo, o
bloqueio de propriedade
de suspeitos e a proi-
bição de transferências,
empréstimos e financia-
mentos bancários. A
nova regra também dá
ao Tesouro autoridade
para sancionar estran-
geiros que recebam pro-
priedades derivadas da
receita do tráfico.

A designação do PCC
como facção sob sanção
é um primeiro passo
para que, no futuro, seja
possível congelar bens
como aeronaves, em-
barcações, imóveis, di-
nheiro em contas bancá-
rias e ativos financeiros
vinculados ao narcotrá-
fico. Também serve de
alerta aos bancos norte-
americanos ou com ope-
rações em território dos
EUA para que passem a
mapear se seus clientes
podem ser integrantes
ou vinculados à facção.
Na prática, isso pode
fazer com que os bancos
como um todo fechem
cada vez mais as portas
a negócios do PCC.

As discussões ocor-
riam desde o governo
Donald Trump, mas a
decisão é unilateral dos
EUA e serve de alerta ao
sistema financeiro glo-

bal. Bancos e empre-
sas do sistema financeiro
que fizeram negócios no
futuro comoPCCpodem
ser punidas, com multas
e ter operação desautori-
zada nos EUA, perdendo
acesso ao mercado do
dólar americano. Os
EUA dizem querer com-
bater um mercado que
contribui com mais de
100 mil mortes por over-
dose no país nos 12 me-
ses até abril deste ano.

Em carta à liderança
do Congresso ameri-
cano, Biden destaca a
atuação de cartéis e
organizações criminosas
transnacionais na crise
de opioides que o país
enfrenta. “Acredito que
o tráfico internacional
de drogas – incluindo a
produção ilegal, a venda
em escala mundial e a
ampla distribuição ile-
gal de drogas (...) –
constitui uma incomum
e extraordinária ameaça
à segurança nacional,

à política diplomática e
à economia dos Esta-
dos Unidos. Essa séria
ameaça requer que o
nosso país se modernize
e atualize a resposta con-
tra o tráfico de drogas.
Declaro uma emergência
nacional para lidar com
essa ameaça”, escreveu
o presidente.

Dentro da nova me-
dida, os americanos
acusam 10 indivíduos
e 15 grupos, em qua-
tro países, de envolvi-
mento ou tentativa de
envolvimento em tran-
sações que “contribuí-
ram materialmente ou
representam um risco
significativo de contribuir
materialmente para a
proliferação internacio-
nal de drogas ilícitas ou
seus meios de produ-
ção”. Além do Brasil,
há sanções a grupos
da China, Colômbia e
México. As informações
são do jornal O Estado
de S. Paulo.
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Trens de passageiros podem
voltar a operar no Brasil.

Ricardo Botelho/MInfra

O Ministério da Infraestrutura iniciou na quarta-feira (15) o debate
para consolidar o projeto de transportar passageiros pelas ferrovias
brasileiras.

O Ministério da Infra-
estrutura iniciou na

quarta-feira (15) o debate
para consolidar o pro-
jeto de transportar pas-
sageiros pelas ferrovias
brasileiras. Em parce-
ria com Associação Na-
cional dos Transportado-
res de Passageiros sobre
Trilhos (ANPTrilhos), foi
aberta uma consulta pú-
blica para reunir informa-
ções que possam subsi-
diar a elaboração de uma
política para o setor.

O documento fica dis-
ponível para contribui-
ções até 28 de janeiro de
2022. No portal Participa
+Brasil, do Governo Fe-
deral, podem ser encon-
trados os documentos re-
lativos à Política Nacional
de Transporte Ferroviário
de Passageiros.

Segundo o secretário
nacional de Transportes
Terrestres do MInfra, Mar-
cello Costa, o transporte
ferroviário de passagei-
ros carece de políticas
públicas para poder ser
aplicado na prática. Além
de ser uma alternativa
sustentável, esse projeto
é um dos maiores lega-
dos do Governo Fede-
ral no setor de transpor-
tes do Brasil, acrescentou
Sampaio.

“Tenho certeza o que a
gente inicia hoje vai criar
uma nova perspectiva no
transporte ferroviário do
país, resgatando essa ori-
gem de transporte fer-
roviário de passageiros
que o país sempre teve
e se orgulhou dezenas

de anos atrás”, afirmou
Costa, durante a abertura
da consulta pública.

Com a finalidade de
promover de forma sus-
tentável e eficiente a di-
versidade de transportes
no Brasil, a Consulta Pú-
blica visa fortalecer o po-
der de escolha dos usuá-
rios de transporte público
no país e fomentar o uso
da malha ferroviária fede-
ral existente em prol do
benefício à população.

“Nós identificamos um
vácuo e a falta de um
instrumento que conso-
lidasse toda essa ativi-
dade do transporte fer-
roviário de passageiros.
Nós tínhamos alguns ins-
trumentos inconclusos e
nós precisávamos conso-
lidar isso em um único
instrumento que fosse le-
vado a definição de uma
política pública,” disse a
diretora do Departamento
de Planejamento, Ges-
tão e Projetos Especi-
ais (DPLAN) da Secretária
Nacional de Transportes
Terrestre (SNTT), Lorena
Duarte.
Matriz ferroviária

Os recentes avanços
para propiciar a amplia-
ção do setor ferroviário
na matriz de transportes
vão trazer vantagens ao
Brasil, em especial no
quesito sustentabilidade,
afirmou nesta quarta-feira
(15) o ministro da Infra-
estrutura, Tarcísio Gomes
de Freitas. Ele partici-
pou do “Moderniza Bra-
sil – Ambiente de Negó-
cios”, evento promovido

pelo governo federal com
mais de 350 empresários
brasileiros para falar das
ações e entregas mais re-
levantes desde 2019.

Durante mesa-
redonda com o ministro
da Economia, Paulo Gue-
des, o titular da Infraestru-
tura ressaltou que o país
terá uma participação na
matriz ferroviária superior
aos 40%, semelhante a
qualquer país desenvol-
vido. Segundo o Plano
Nacional de Logística
2035 (PNL 2035), atual-
mente o setor responde
por aproximadamente
20% do transporte de
cargas. Com a criação
do programa Pro Trilhos,
essa participação vai au-
mentar.

“Isso nos coloca numa
situação de vantagem no
quesito sustentabilidade.
A gente tem consciência
de que fluxos financeiros
estão cada vez mais atre-
lados a padrões ambien-
tais, e é por isso que
vamos tirar da atmosfera

milhões de toneladas de
CO2. Isso vai ter um re-
flexo muito forte no custo
do Brasil, esse excesso
de oferta vai baratear o
frete, e aumentar ainda
mais a competição entre
operadores”, explicou.

Aprovado pela Câ-
mara dos Deputados na
terça-feira (14), o projeto
que permite o uso do
regime de autorizações
para construção e opera-
ção de novas linhas fér-
reas no Brasil, nos mes-
mos moldes já usados
nos setores portuário e de
telecomunicações, por
exemplo. “Estou extre-
mamente animado com
a mudança de marco
e com o caminho que
estamos tomando. No
final das contas, é um ca-
minho de mais eficiência
e menor custo logístico”,
acrescentou. As informa-
ções são do Ministério da
Infraestrutura.
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Polícia alemã desmantela plano de
extremistas antivacina para

assassinar governador da Saxônia.
Reprodução/Twitter

O estado governado por Michael Kretschmer tem a menor taxa de
vacinação anti-Covid do país.

A polícia alemã realizou
buscas na quarta-feira

(15) para desmantelar um po-
tencial plano de extremistas
antivacina para assassinar
o premiê regional (cargo
equivalente a governador) da
Saxônia, Michael Kretschmer,
acentuando preocupações
com o radicalismo do movi-
mento. Segundo o recém-
empossado chanceler Olaf
Scholz, o país não vai tolerar
uma “minoria de extremistas
desinibidos” que protesta
contra a imunização anti-
Covid e atrapalha o combate
à pandemia.

De acordo com a polícia
estadual da Saxônia, buscas
foram realizadas em cinco
pontos na cidade de Dresden
e em outra propriedade no
município vizinho de Heide-
nau. Via Twitter, os policiais
disseram que integrantes do
grupo Dresden Offlinevernet-
zung (Rede Off-line de Dres-
den), no aplicativo de men-
sagens Telegram, indicaram
em conversas que teriam ar-
mas de fogo e arcos e fle-
chas que poderiam ser usa-
dos para atos violentos. A
polícia confiscou as armas na
operação desta quarta e indi-
cou que cinco homens e uma
mulher entre 32 e 64 anos –
todos alemães – foram alvo
da operação.

As autoridades haviam
anunciado há uma semana
que investigavam “ameaças
críveis” da extrema direita
contra Kretschmer, cujo es-
tado tem a menor taxa de
vacinação anti-Covid do país
e um dos maiores índices de
infecção. O plano, desven-
dado em uma reportagem
da emissora pública ZDF, é
diretamente relacionado às
políticas públicas de combate
à pandemia e à defesa que
o premier regional faz da
vacinação.

Jornalistas do programa

de televisão Frontal se infiltra-
ram no grupo de Telegram em
que os 130 integrantes com-
partilhavam teorias da cons-
piração sobre a pandemia e
se organizavam contra as va-
cinas, o estado e as políticas
públicas para conter a crise
sanitária. Em mensagens de
voz, alguns deles instavam as
pessoas a “usar armas, se ne-
cessário” contra Kretschmer
e outros membros do seu go-
verno. Segundo um comu-
nicado da polícia da Saxô-
nia, ”planos de assassinato”
foram discutidos ”tanto no
grupo de mensagens como
em encontros não virtuais”.

As ameaças foram con-
sideradas suficientemente
críveis para que a unidade
antiterror da polícia da Saxô-
nia especializada em extrema
direita investigasse mais a
fundo. As autoridades ainda
não detalharam o que foi
encontrado na operação
desta quarta-feira, realizada
em conjunto com forças es-
peciais, ou se houve presos.

Há apelos também para
que o Telegram seja remo-
vido das lojas de aplicativo
da Apple e da Google caso
continue a ignorar as solici-
tações para ajudar a rastrear
conteúdos extremistas. A
plataforma, que se apresenta
como alternativa às redes so-
ciais mais populares, diz que
não se curva à ”censura go-
vernamental”, mas ainda não
comentou especificamente o
caso alemão.

Popular entre a oposição
de países com regimes autori-
tários, o aplicativo vem se tor-
nando mais popular na Ale-
manha conforme redes como
o Facebook e o Twitter aper-
tam o cerco a conteúdos vio-
lentos:

“O que está acontecendo
nos grupos e canais no Tele-
gram viola as regras da Ap-
ple e da Google”, disse Boris

Pistorius, ministro do Interior
da Baixa Saxônia. “Nós deve-
mos urgentemente falar com
eles e persuadi-los a parar de
distribuir o Telegram.”

Até o momento, 69,06%
dos alemães tomaram as
duas doses da vacina anti-
Covid, e 72,06% receberam
ao menos um inoculante. En-
quanto na região de Bremen
mais de 85,1% da população
já completaram seu ciclo vaci-
nal, na Saxônia, os totalmente
vacinados são apenas 59,1%
– a única região que não
chegou a 60%.

A operação de quarta
ocorre em meio à quarta
onda de Covid-19 no país,
que antecede a chegada da
nova variante Ômicron. O
pico foi no final de novembro,
quando em média 58 mil ale-
mães eram diagnosticados
diariamente com a doença.
Desde então, os casos caíram
para 45,9 mil, número ainda
assim superior aos dos surtos
anteriores. A média móvel de
mortes é hoje de 376, com
sinais de queda.

A necessidade de contro-
lar os casos, associada às in-
certezas ao redor da Ômicron
– que deverá ser dominante
no continente europeu até o
meio de janeiro, segundo es-

timativas da União Europeia –
, fez o governo anunciar no
último dia 2 medidas de restri-
ção para quem recusa as va-
cinas. As regras, na prática,
são similares às de uma qua-
rentena.

Quem não tomar as do-
ses poderá apenas ter acesso
ao comércio essencial, sendo
barrado de bares, restauran-
tes ou espaços de culto e
lazer, por exemplo. Tam-
bém foi anunciado que o go-
verno apresentará um projeto
de lei estabelecendo a vaci-
nação obrigatória para funci-
onários da saúde e de asilos,
por exemplo, a partir de 16 de
março.

Desde então, os protestos
antivacina no país subiram de
tom, com ameaças e ataques
contra médicos, políticos e
jornalistas. Na terça, o canal
ARD relatou que mais de dez
políticos, instituições públicas
e veículos da imprensa re-
ceberam cartas ameaçando
uma “resistência sangrenta”
contra as medidas, acom-
panhada de um pedaço de
carne pingando sangue. As
informações são do jornal O
Globo e de agências interna-
cionais de notícias.
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Apple adia retorno do trabalho
presencial e fecha lojas com
aumento de casos de covid.

Reprodução

A Apple diz que ainda definirá uma nova data para a volta de seus funcionários ao escritório.

A Apple adiou mais
uma vez os planos

de voltar com o traba-
lho presencial em meio
às preocupações com a
variante ômicron do co-
ronavírus. A companhia
fechou três lojas nos
Estados Unidos e Ca-
nadá após o aumento
de casos de covid-19
nessas unidades.

A gigante de tecno-
logia disse em comuni-
cado que monitora re-
gularmente as condi-
ções e ajusta as me-
didas de saúde para
apoiar o bem-estar dos
clientes e dos funcioná-
rios.

A Apple diz que
ainda definirá uma nova
data para a volta de
seus funcionários ao
escritório. Há um mês,
o presidente da compa-
nhia, Tim Cook, disse
aos trabalhadores que
eles voltariam em um
modelo híbrido em fe-
vereiro.

“Estamos adiando o
início de nosso piloto
de trabalho híbrido para
uma data ainda a ser
determinada”, disse
Cook no memorando.
“Nossos escritórios per-
manecem abertos, e
muitos de nossos cole-
gas vêm regularmente,
incluindo nossas equi-
pes na Grande China e

em outros lugares.”
O executivo citou

“casos crescentes
em muitas partes do
mundo e o surgimento
de uma nova cepa do
vírus”. Cook também
recomendou que os
funcionários se vaci-
nem, também com do-
ses de reforço, e des-
tacou que “esta é, de
longe, a melhor ma-
neira de manter você
e sua comunidade se-
guros”.

O retorno das ativida-
des presenciais é visto
com expectativa como
um dos últimos passos
para a normalização to-
tal dos trabalhos da em-
presa. Agora, o mer-
cado terá que esperar
mais um pouco até que
isso se concretize.

O fechamento de lo-
jas da Apple passou a
ser observado de perto

no varejo, já que a em-
presa respondeu rapi-
damente a surtos e ris-
cos à saúde durante a
pandemia.

A Apple também in-
formou que dará a to-
dos os seus funcioná-
rios corporativos e de
varejo US$ 1.000 para a
compra de equipamen-
tos para o homeoffice.

O desenvolvimento
foi compartilhado com
os funcionários da Ap-
ple em um e-mail do
CEO Tim Cook na
quarta-feira (15), de
acordo com vários re-
latórios. A Apple con-
firmou os detalhes do
e-mail para a CNN Bu-
siness.

A mudança da gi-
gante do Vale do Silí-
cio ocorre em meio a
um aumento nos casos
de Covid-19 e preocu-
pações com a dissemi-

nação da variante Ômi-
cron.

No início desta se-
mana, a Apple reins-
taurou um mandato de
máscara em todas as
suas lojas nos Estados
Unidos.

Várias empresas, in-
cluindo Google, Lyft,
Uber e Amazon tam-
bém adiaram suas da-
tas de reabertura várias
vezes, à medida que a
incerteza em torno da
pandemia continua.

No início da pande-
mia, várias empresas,
incluindo Google e Fa-
cebook, também ofere-
ceram a seus funcio-
nários bônus de US$
1.000 para ajudar com
as despesas do traba-
lho de casa. As in-
formações são do jor-
nal Valor Econômico,
da CNN e da Agência
Bloomberg.
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Rússia e China se aproximam em meio a
tensões crescentes com os Estados Unidos.

Reprodução/Twitter

Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, em
encontro para desenvolver os laços bilaterais.

O presidente dos Esta-
dos Unidos, Joe Bi-

den, pode ter sua aliança
de democracias, mas Rús-
sia e China ainda têm
uma à outra. Xi Jinping
referiu-se a Vladimir Putin
como seu “velho amigo”,
e o presidente russo cha-
mou seu colega chinês
de “caro amigo” e “esti-
mado amigo” durante a cú-
pula realizada por video-
conferência entre os dois
líderes nesta quarta-feira –
uma mostra de solidarie-
dade em face à pressão
do Ocidente sobre Ucrâ-
nia, Taiwan e muitos outros
assuntos.

Em um vídeo divulgado
pelo Kremlin com as de-
clarações iniciais dos pre-
sidentes, Putin afirma que
comparecerá à cerimônia
de abertura da Olimpíada
de Pequim, em fevereiro,
tornando-se o primeiro lí-
der mundial a confirmar
presença no evento – que
Biden já anunciou que irá
boicotar, assim como líde-
res de Austrália, Canadá,
Nova Zelândia e outros paí-
ses.

Durante a cúpula, Xi
expressou apoio às de-
mandas de Putin por “ga-
rantias de segurança” do
Ocidente que efetivamente
preservariam a esfera
russa de influência sobre
partes do Leste Europeu,
de acordo com o Kremlin.
Essa veloz manobra diplo-
mática e as alarmantes
movimentações de tro-
pas nas proximidades das
fronteiras do sudoeste da
Rússia fizeram autoridades
ocidentais temer a possi-
bilidade de uma invasão
russa na vizinha Ucrânia
nos próximos meses.

Autoridades chinesas
não tornaram pública ime-
diatamente sua própria

versão a respeito da cú-
pula, que, segundo o
Kremlin, durou cerca de
uma hora e meia. O
Kremlin afirmou que Putin
concordou com a visão
crítica de Xi em relação
à atividade militar do Oci-
dente na região da Ásia-
Pacifico, como o acordo
para a Austrália produzir
submarinos nucleares com
ajuda americana e britâ-
nica.

Xi, notando que se
encontrava com Putin pela
37ª vez desde 2013, elo-
giou o presidente russo
por frustrar tentativas de
“provocar divisão entre
nossos países”. Xi afirmou
no início da cúpula vir-
tual que ambos os países
“defendem o verdadeiro
significado da democracia
e dos direitos humanos”,
de acordo com a tradução
de suas declarações para
a língua russa.

Essa mensagem pare-
ceu destinada a marcar
um contraste em relação
à Cúpula pela Democra-
cia que Biden organizou
na semana passada, que
foi amplamente vista como
um esforço para construir
uma frente unida contra
Rússia e China.

Adversários no pas-
sado, Pequim e Mos-
cou estabeleceram laços
econômicos, militares e
geopolíticos cada vez mais
próximos sob os governos
de Putin e Xi — laços que
cada vez mais se asseme-
lham a um bloco contra
a influência americana, à
medida as disputas de
ambos os países com os
EUA se aprofundam. Xi
disse a Putin que, ainda
que Rússia e China não
sejam aliados formais,
“em sua proximidade e
eficácia, essa relação até

excede uma aliança”, de
acordo com um assessor
do Kremlin, Yuri Ushakov,
que deu informações a
repórteres em Moscou
após o encerramento da
cúpula.

A reunião entre os lí-
deres ocorre em um mo-
mento em que hámuito em
jogo. Karen Donfried, a
secretária de Estado ame-
ricana assistente para as-
suntos europeus e eurasiá-
ticos, esteve em Moscou
na quarta-feira para nego-
ciações sobre Ucrânia; au-
toridades russas apresen-
taram a ela uma proposta
exigindo que o Ocidente
retire seu apoio militar à
Ucrânia e descarte a ex-
pansão da Otan no sentido
da adesão da Ucrânia e de
outros países da região à
aliança.

Xi “sublinhou que en-
tende as preocupações
russas e apoia totalmente
nossa iniciativa de desen-
volver tais garantias de
segurança para a Rússia”,
afirmou Ushakov.

Houve também um si-
nal de que, ainda que os
EUA e seus aliados ame-
acem esmagar a Rússia
com sanções econômicas
caso os russos invadam

a Ucrânia, Moscou tem
muitos outros amigos pelo
mundo. A viagem do pre-
sidente russo a Nova Dé-
lhi, na semana passada,
para encontrar-se com o
primeiro-ministro indiano,
Narendra Modi, mandou
uma mensagem similar.

Na quarta-feira, Putin e
Xi discutiram até a for-
mação de uma “infraes-
trutura financeira indepen-
dente”, afirmou Ushakov,
aparentemente em um es-
forço para reduzir sua de-
pendência de bancos oci-
dentais e sua vulnerabili-
dade às sanções.

“Um novo modelo de
cooperação foi constituído
entre nossos países —
com base em fundamen-
tos como não interferência
em assuntos domésticos e
respeito aos interesses uns
dos outros”, disse Putin a
Xi.

Tanto a Rússia quanto
a China acusam com
frequência o Ocidente de
interferir em assuntos do-
mésticos de outros países
e desrespeitar seus inte-
resses. As informações
são do jornal The New York
Times.
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Fim de uma era: Airbus entrega o
último A380, maior avião comercial

do mundo, para a Emirates.
Divulgação

Avião tem capacidade para 500 pessoas em dois andares e regalias
como chuveiros na primeira classe.

A Airbus entregou o
último superjumbo

A380 à Emirates Airlines
nesta quinta-feira, mar-
cando o fim de 14 anos de
produção de um ícone eu-
ropeu reconhecido mun-
dialmente na aviação. O
evento ocorre em meio à
retomada dos voos diários
da Emirates para o Brasil
com o A380, numa aposta
da empresa na retomada
do turismo internacional.

A produção do maior
avião comercial domundo
– com capacidade para
500 pessoas em dois
andares e regalias como
chuveiros na primeira
classe – terminou depois
que 272 modelos foram
fabricados, bem abaixo
dos mais de mil previstos.

A Airbus, que reúne
fabricantes de aviões na
Grã-Bretanha, França,
Alemanha e Espanha,
encerrou o projeto em
2019 depois que as com-
panhias aéreas optaram
por modelos menores e
mais enxutos.

No domingo, a Airbus
realizou um voo de pré-
entrega do último A380 fa-
bricado, partindo de Ham-
burgo e permanecendo
no ar por quase cinco ho-
ras.

Para marcar o mo-
mento histórico, os pilotos
da Airbus desenharam um
coração no céu durante o
voo realizado na região
norte da Alemanha.

Aposta da
Emirates

A Emirates é de longe o
maior comprador e ainda
acredita na capacidade

do superjumbo de atrair
passageiros. Por isso,
mesmo que nenhum outro
A380 seja construído, ele
continuará voando por
anos.

A decisão da Emirates
vai na contramão de mui-
tas companhias aéreas,
que descartaram o A380
durante a pandemia.

O presidente da Emi-
rates, Tim Clark, se re-
cusa a ceder aos céti-
cos que dizem que os
dias dos jatos quadrimo-
tores e espaçosos como
o A380 estão contados
quando um assento de
avião se torna umamerca-
doria como qualquer ou-
tra.

”Não compartilho
dessa opinião... E ainda
acredito que há um lugar
para o A380”, disse Clark
recentemente a repórte-
res.

”Tecnocratas e conta-
dores disseram que não
era adequado... Isso não
ressoa em nosso público
viajante. Eles adoram
aquele avião”, disse ele.

Impacto da crise
O fim do A380 deixou

deserto um dos maiores
edifícios do mundo, que
abriga uma fábrica de
montagem de 122.500
metros quadrados em
Toulouse, na frança.

A Airbus planeja usar
parte dele para fabricar al-
guns dos modelos ”nar-
rowbody” (aeronaves de
fuselagem estreita, que
oferecem apenas um cor-
redor central) que domi-
nam as vendas.

Mas é em Hamburgo
que algumas das caracte-
rísticasmaismarcantes do
A380 evoluíram.

Clark relembrou como
se reuniu com os desen-
volvedores da Airbus no
norte da Alemanha para
persuadir os chefes da Air-
bus na França a pagar
pela engenharia necessá-
ria para tornar realidade
os chuveiros de bordo.

”Tive que me sentar
com amigos na unidade
de desenvolvimento em
Hamburgo para construir
os chuveiros e, em se-
guida, pedi à adminis-
tração de Toulouse para
ver como isso poderia ser
feito, e eles aceitaram”,
disse Clark.

Essa inovação gerou
manchetes, mas não se
traduziu nas vendas ne-
cessárias para manter o
A380 em funcionamento.
O avião foi projetado na
década de 1990, quando
a demanda por viagens
crescia e a China ofere-
cia um potencial aparente-
mente ilimitado.

Quando a primeira en-
trega foi feita em 2007,
o avião estava mais de
dois anos atrasado. E,
quando a Emirates com-
prou seu primeiro A380
um ano depois, a crise fi-
nanceira emergente já es-
tava forçando os analis-
tas a reduzirem suas pre-
visões para os maiores ja-
tos.

Enquanto isso, a Bo-
eing estava capturando
pedidos para umnovo 787
Dreamliner revolucionário,
a ser seguido pelo Airbus
A350.

”Houve uma desacele-
ração do apetite e do entu-
siasmo. Não compartilha-
mos dessa opinião. Co-
locamos essa grande ae-
ronave (A380) para funci-
onar”, disse Clark durante
uma reunião com compa-
nhias aéreas.

”Temos o que consi-
dero uma das aeronaves
mais bonitas já voadas.”
As informações são da
agência de notícias Reu-
ters.
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Temperatura recorde de 38°C na Sibéria.
Reprodução/TV Globo

Banhistas tomam sol em região onde foi registrada a temperatura
recorde do Ártico em 2020.

U ma temperatura de
38 graus Celsius re-

gistrada em uma cidade
da Sibéria, em 20 de
junho de 2020, foi re-
conhecida como a mais
alta já captada acima
do Círculo Polar Ártico,
de acordo com a Orga-
nização Meteorológica
Mundial (OMM). A agên-
cia das Nações Unidas
disse que a leitura em
Verkhoyansk, na Repú-
blica Sakha, na Rússia,
é ”mais adequada ao
Mediterrâneo do que ao
Ártico”.

Verkhoyansk, locali-
zado a cerca de 115 km
ao norte do Círculo Polar
Ártico e considerado um
dos lugares habitados
mais frios do mundo, tem
registros de temperatura
que datam de 1885.

Desde a perspectiva
de abrir um novo oceano
em águas antes conge-
ladas até o desbloqueio
de recursos naturais an-
teriormente inacessíveis,
espera-se que o derreti-
mento do gelo ártico te-
nha implicações de longo
alcance.

A Rota do Mar do
Norte, uma conexão mais
curta entre a Europa e a
Ásia através do Oceano
Ártico, tem potencial para
se tornar uma importante
passagem marítima. O
bloqueio de uma semana
do Canal de Suez neste
ano lançou uma nova luz
sobre esta rota do norte.

Um relatório do Cen-
tro de Estudos Estratégi-
cos e Internacionais iden-
tificou o Estreito de Be-
ring - uma passagem es-
treita compartilhada pela
Rússia e os Estados Uni-

dos - como um ”corredor
estratégico” de e para o
Ártico.

”Os navios com base
na Ásia devem atraves-
sar o estreito Estreito de
Bering, que também re-
presenta a fronteira ma-
rítima entre os Estados
Unidos e a Rússia, para
chegar à NSR (Northern
Sea Route), assim como
os navios que viajam pela
NSR para os mercados
asiáticos”, disse o relató-
rio do centro de estudos
com sede em Washing-
ton.

Em uma audiência, em
16 de novembro, do sub-
comitê de Relações Exte-
riores da Câmara dos Es-
tados Unidos para a Eu-
ropa, energia, meio am-
biente e cibernética, Luke
Coffey, do conservador
Heritage Foundation, ob-
servou os aspectos ge-
opolíticos de uma mu-
dança no Ártico.

“A redução do gelo
significará a abertura de
novas rotas marítimas,
aumento do turismo e
maior exploração de re-
cursos naturais. No en-
tanto, também significará
uma maior presença mi-
litar por mais atores do
que nunca”, disse ele em
comentários por escrito.

Coffey pediu mais ”li-
berdade de operações de
navegação” pelos milita-
res dos Estados Unidos
no Ártico.

”A afirmação duvidosa
da Rússia de que a Rota
do Mar do Norte é uma
via navegável interna vai
contra a lei e as normas
internacionais”, disse ele.
”Os Estados Unidos de-
vem seguir o exemplo da

marinha francesa e con-
duzir as operações de
liberdade de navegação
na região.”

Ele também pediu que
a próxima cúpula da Otan
seja realizada acima do
Círculo Polar Ártico para
aumentar a conscientiza-
ção, nomeando a cidade
norueguesa de Tromso
como o lugar mais apro-
priado.

”Poucas cidades
acima do Círculo Polar
Ártico têm a infraestrutura
necessária para realizar
um grande encontro in-
ternacional como uma
cúpula da Otan”, disse
Coffey.

Enquanto isso, a
China tem se empenhado
em desenvolver capa-
cidades adequadas ao
ambiente ártico. Neste
outono, o Instituto de
Automação Shenyang da
Academia Chinesa de
Ciências teve sucesso em
testar o veículo autônomo
subaquático da China
durante uma expedição
ao Ártico.

O Tansuo 4500 coletou
dados de águas cobertas
de gelo. Foi a primeira
vez para tais tarefas nas

altas latitudes do Ártico.
A temperatura de

38 graus Celsius em
Verkhoyansk ocorreu
durante uma onda de
calor siberiana severa e
prolongada. As tempe-
raturas médias no Ártico
da Sibéria atingiram 10
graus acima do padrão
durante grande parte do
verão de 2020, disse a
OMM, tornando-o um dos
três anos mais quentes já
registrados.

“Este novo registro do
Ártico é uma de uma sé-
rie de observações rela-
tadas ao Arquivo de Ex-
tremos de Tempo e Clima
da OMM que soam os
alarmes sobre nossa mu-
dança climática”, disse o
secretário-geral da OMM,
Petteri Taalas. Taalas
também observou a tem-
peratura recorde regis-
trada no Polo Sul, na An-
tártida, no ano passado,
de 18,3ºC.

O Ártico está entre as
regiões de aquecimento
mais rápido do mundo,
mais do que o dobro da
média global. As informa-
ções são do jornal Valor
Econômico.
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Economia gaúcha registra queda de
3,5% no período de julho a setembro.

Divulgação

Estatística foi detalhada pelo governo do Estado nesta quinta-feira.

O Produto Interno Bruto
(PIB) do Rio Grande

do Sul registrou queda de
3,5% entre julho e setem-
bro, em relação ao trimes-
tre anterior. Conforme re-
latório oficial apresentado
nesta quinta-feira (16), a
retração foi superior à na-
cional (-0,1%). Já no
acumulado de janeiro a
setembro, houve cresci-
mento de 12,2%, mais
que o dobro do nacional
(5,7%).

De janeiro a setembro
a alta de 12,2% do PIB
do Rio Grande do Sul
na comparação com o
mesmo período de 2020
é sustentada pelo cres-
cimento da Agropecuá-
ria (+72,1%), seguida
pelas altas da Indústria
(+11,8%) e dos Serviços
(+3,9%). Já na taxa acu-
mulada dos últimos qua-
tro trimestres, a economia
gaúcha teve variação de
8,8% contra 3,9% do Bra-
sil.

Na comparação ao
mesmo período do ano
passado, por sua vez, a
economia gaúcha teve
alta de 4,2%. Enquanto
isso, o desempenho do
País nessa mesma base
de referência foi de 4,0%).

A estatística é assinada
pelos técnicos do Depar-
tamento de Economia e
Estatística (DEE), unidade
vinculada à Secretaria
de Planejamento, Gover-
nança e Gestão (SPGG).

”Assim como a Agro-
pecuária auxiliou o Estado
no trimestre passado, a
falta de expressividade
desse setor no terceiro
trimestre e a própria base
alta do período anterior

explicam a queda na mar-
gem”, destaca a pesqui-
sadora e coordenadora da
Divisão de Análise Econô-
mica do DEE, Vanessa
Sulzbach, acrescentando
que:

”O ponto positivo é que
tanto Indústria quanto Ser-
viços seguem crescendo
nessa base de compa-
ração. Além disso, no
acumulado do ano, a re-
cuperação da safra mais
do que compensa essa
queda marginal, contri-
buindo para um resultado
de 12,2%, que também re-
flete a recuperação da In-
dústria e dos Serviços no
ano”.

Segundo e
terceiro

trimestres
Em relação aos três

meses anteriores, a eco-
nomia do RS apresentou
queda de 10,0% na Agro-
pecuária, enquanto a In-
dústria (+1,7%) e Servi-
ços (+1,5%) registraram
alta no período. O de-
sempenho do Estado fi-
cou acima do nacional no
segmento industrial (1,7%
contra 0,0% do País) e
nos Serviços (1,5% con-
tra 1,1%). A menor queda
do Brasil na Agropecuá-
ria foi a principal diferença
do trimestre (-10% contra
-8,0%).

Na Indústria de Trans-
formação, a mais repre-
sentativa indústria do Rio
Grande do Sul, a alta
no Estado foi de 0,2%
nessa base de compara-
ção, contra -1,0% no Bra-
sil. Nos Serviços, a ativi-
dade do Comércio no Es-
tado e no país registra-
ram quedas semelhantes

(-0,3% no RS e -0,4% no
país).
Comparação com
igual trimestre de

2020
Em relação ao mesmo

trimestre do ano passado,
a alta do PIB do RS ficou
pouco acima da nacional
(+4,2% contra +4%). O
Estado superou o desem-
penho do país nos três
principais segmentos da
economia: Agropecuária
(+16% contra -9%), Indús-
tria (+3,1% contra +1,3%)
e Serviços (+6% contra
5,8%).

Na Indústria, os des-
taques positivos ficaram
com a Indústria de Trans-
formação (+3,9%), Cons-
trução (+8,8%) e Indús-
tria extrativa (+5,9%) en-
quanto a atividade de Ele-
tricidade e gás, Esgoto e
limpeza urbana apresen-
tou recuo de 9,6%.

Com maior peso no ín-
dice, a Indústria de Trans-
formação teve resultado
puxado pelas atividades
de Máquinas e equipa-
mentos (+24,5%), Couros
e artefatos de couro, arti-
gos para viagem e calça-

dos (+23,2%) e Metalur-
gia (+14,1%). Em baixa
ficaram os Produtos do
fumo (-36,9%), Veículos
automotores, reboques
e carrocerias (-32,4%) e
Produtos de borracha e de
material plástico (-8,2%).

Nos Serviços, a alta de
6,0% esteve relacionada
com as variações positi-
vas do Comércio (+7,6%),
Transportes, armazena-
gem e correio (+9,4%),
Serviços de informação
(+10,0%) e Outros servi-
ços (+12,0%).

Dentre as atividades
comerciais, Outros arti-
gos de uso pessoal e
doméstico (+41,5%), Te-
cidos, vestuário e calça-
dos (+31,4%) e Livros,
jornais, revistas e pape-
laria (+21,7%) tiveram os
principais aumentos per-
centuais. Equipamentos e
materiais para escritório,
informática e comunica-
ção (-15,1%), Móveis e
eletrodomésticos (-9,5%)
e Hipermercados e su-
permercados (-9,4%) re-
gistraram as principais
quedas no Comércio.
(Marcello Campos)
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Governo gaúcho diz que mudança na
proposta do piso do magistério estadual

garante reajuste para ativos e aposentados.
Marcello Campos/O Sul

Novos detalhes foram apresentados pelo Executivo nesta quinta-feira.

A pós estudos pelas
equipes técnicas e

discussão com deputa-
dos estaduais, o governo
gaúcho anunciou nesta
quinta-feira (16) uma
nova proposta de rea-
juste para o magistério
estadual. Os detalhes
foram explicados aos
parlamentares da base
aliada e, de acordo com
o Palácio Piratini, todos
os professores, ativos ou
aposentados, receberão
reajuste salarial.

O novo projeto de lei
garante o reajuste de
32% na tabela inteira
do subsídio, com uma
nova fórmula que fará
com que todos os ati-
vos e inativos tenham au-
mento, variando de 5,5%
a 32%. A iniciativa
implica despesas anu-
ais de R$ 730,6 milhões,
um acréscimo anual de
quase 1,5 na folha de pa-
gamento à categoria.

O substitutivo que
está na Assembleia Le-
gislativa prevê que a
absorção da parcela
autônoma seja limitada,
de forma a garantir um
reajuste efetivo mínimo
de 5,53%. Com isso, 30
mil inativos que estavam
sem ganhos passam
a ter aumento efetivo.
Outros 15 mil vínculos
de inativos, que tinham
ganhos inferiores a 5%,
passam a ter ganho efe-
tivo de 5,53%.

Com a proposta,
45.295 inativos passam a
ter ganho mínimo efetivo

de 5,53%. Outros 1.359
ativos passam a ter o
mesmo índice de rea-
juste. Ficam mantidos
os cálculos da proposta
anterior que garantem
aumento médio efetivo
de mais de 22% para
cerca de 60 mil profis-
sionais ativos, mais do
que a variação do que
o INPC (19,5%) acumu-
lado desde o início de
2019.

Desde 2010, o piso
nacional do magistério
aumentou 203,81%, en-
quanto a inflação foi de
92,20% (IPCA) e 93,15%
(INPC). Com a Portaria
Interministerial MEC/ME
8, de 24/9/2021, o piso
deverá ter aumento de
31,3% em janeiro de
2022.

”A medida garante
aos professores os mes-
mos índices aprovados
para o salário-mínimo
regional, assegurando
um ganho real, inclusive
no piso do magistério,
que já está acima do
mínimo regional”, frisou
o Executivo gaúcho.

O subsídio de entrada
na carreira para o re-
gime de 40 horas em
licenciatura plena, sem
considerar possíveis adi-
cionais, passará de R$
3.030 para R$ 4.000.

Considerações
“É uma despesa

continuada, e a minha
grande preocupação é
a de propor algo que
o Estado possa susten-
tar nos próximos anos.

Neste governo, temos
receitas extraordinárias,
que não se repetirão
nos próximos anos”,
manifestou-se o gover-
nador Eduardo Leite. Ele
acrescentou que:

”Não podemos e não
faremos reajustes que
possam vir a quebrar o
Estado novamente no fu-
turo, porque não haverá
dinheiro para pagar no
futuro. Se nos descui-
darmos agora, quando
vierem novos reajustes,
o Estado vai quebrar
de novo. Com o que
estamos oferecendo,
nenhum professor, ativo
ou inativo, ficará sem
reajuste”, afirmou o go-
vernador”.

O titular da Secreta-
rio Estadual da Fazenda
(Sefaz), Marco Aurelio
Cardoso também desta-
cou que o governo está
apresentando uma pro-
posta de acordo com
os limites da responsa-
bilidade fiscal e que há
grandes riscos a que o

RS segue exposto.
Como exemplo, citou

a decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF)
que reconheceu a in-
constitucionalidade da
instituição de uma alí-
quota de ICMS majorada
para a energia elétrica e
para telecomunicações.
Os Estados argumentam
que não têm condições
de sustentar redução de
ICMS neste momento, e
aguardam entendimento
dos ministros para que a
decisão passe a valer a
partir de 2024.

“A partir de janeiro,
há risco de perda bruta
de R$ 2,1 bilhões em
receitas, caso o STF
não forme maioria para
apoiar os Estados. Por
isso, os reajustes preci-
sam considerar todos os
cenários que se apresen-
tam para 2022”, ressal-
tou Cardoso. (Marcello
Campos)
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Nova alíquota de ICMS para energia
e telecomunicações é pauta de

encontro entre governador do RS e
ministra do Supremo.

Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Leite sugere quemudança no ICMS ocorra após o término do plano plurianual elaborado com as alíquotas
atuais .

O governador Edu-
ardo Leite se reu-

niu na tarde de quarta-
feira (15), em Brasília,
com a ministra do STF
(Supremo Tribunal Fe-
deral) Carmen Lúcia.
Após o encontro, que
ocorreu de forma re-
servada, Leite conver-
sou com a imprensa.

“Nossa vinda ao
STF foi no intuito de
conversar com a mi-
nistra Carmen Lúcia,
uma das ministras que
ainda deve votar na
modulação dos efeitos
da decisão que busca
limitar a alíquota do
ICMS sobre energia
e telecomunicações à
menor praticada em
cada Estado. Esta-
mos buscando que,
conforme o voto já
apresentado pelo mi-
nistro Dias Toffoli, a
decisão produza efei-
tos somente a partir
do exercício financeiro
de 2024, ano seguinte
ao fim do atual Plano
Plurianual dos gover-
nos estaduais”, disse
o governador.

O Plano Plurianual
é o instrumento le-
gal que define diretri-
zes, objetivos e metas
governamentais para
um período de quatro
anos. No caso do

atual governo, vale de
2020 a 2023. Está
organizado por meio
de programas, ações
e iniciativas, reunidos
por temática de atu-
ação. Os produtos e
metas são regionaliza-
dos, tendo em vista o
desenvolvimento terri-
torial equilibrado das
regiões.

“Esse plano prevê
nossa arrecadação,
nossas despesas,
nossos investimentos,
tudo de acordo com
uma estrutura tributá-
ria. Mudar no meio do
caminho essa estru-
tura tributária vai aca-
bar comprometendo
esse planejamento,
além da dificuldade
que se imporá para a
prestação de serviços
para a própria socie-
dade”, disse Leite.

Segundo ele, o RS
já promoveu profun-
das reformas e de-
terminou a redução
das alíquotas de ICMS
sobre combustíveis,
energia e telecomuni-
cações de 30% para
25%, a partir de janeiro
de 2022. Além disso,
o percentual sobre
a alíquota básica de
ICMS cairá de 17,5%
para 17%.

“Para o nosso Es-
tado, e sabemos para
outros também, não
será possível supor-
tar uma redução para
além disso. Estamos
confiantes de que tere-
mos formação de mai-
oria no STF para que
possamos ter a modu-
lação dos efeitos para
2024”, disse.

No entendimento
do governo, a proximi-

dade do processo elei-
toral também tornaria
mais difícil promover
a articulação de me-
didas compensatórias
às perdas de arreca-
dação na Assembleia
Legislativa. O julga-
mento da questão es-
tará no plenário virtual
do STF até o dia 17 de
dezembro.

Em novembro deste
ano, o STF reconhe-
ceu, por oito votos a
três, a inconstitucio-
nalidade da instituição
de uma alíquota de
ICMS majorada para a
energia elétrica e para
telecomunicações. O
caso concreto envolve
o Estado de Santa Ca-
tarina, que aplica alí-
quota de ICMS de 25%
para os setores, frente
a uma alíquota geral
de 17%.
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Advogados avaliam que decisão
do presidente do Supremo no
caso da boate Kiss atropelou o
Superior Tribunal de Justiça.

EBC

Há quem considere a medida de Luiz Fux inconstitucional.

C om o título ”Estranha deci-
são no caso da boate Kiss”,

um editorial publicado pelo jor-
nal ”O Estado de S. Paulo” ma-
nifesta a opinião de que o pre-
sidente do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), Luiz Fux, ”atropelou”
a competência do Supremo Tri-
bunal de Justiça (STJ) ao derru-
bar o habeas corpus que manti-
nha livres, mesmo após conde-
nação, os quatro réus pelo in-
cêndio.

A avaliação é compartilhada
por advogados ouvidos pelo
site Consultor Jurídico (con-
jur.com.br). Eles consideram
inconstitucional a decisão do
magistrado em autorizar a prisão
imediata dos dois sócios da casa
noturna e dos dois integrantes
do grupo musical que animava a
festa que acabou resultando em
tragédia na madrugada de 27 de
janeiro de 2013.

Punidos na sexta-feira da se-
mana passada (10) com senten-
ças de 18 a 22 anos de prisão
em regime fechado pelas mortes
por asfixia de 242 pessoas, os
réus chegaram a ficar soltos por
quatro dias desde então. Mas a
decisão de Luiz Fux fez com que
todos decidissem se entregar às
autoridades, iniciando o cumpri-
mento de suas penas.

O caso está sendo avaliado
pelos três desembargadores da
1ª Câmara Criminal do Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul
(TJ-RS), que deve ”bater o mar-
telo” nesta sexta-feira (17). Uma
decisão favorável aos réus po-
derá conceder novamente a eles
a liberdade, enquanto aguardam
recurso de suas defesas contra a
condenação no processo.

Editoral do
"Estadão"

”Suspendendo a liminar con-
cedida em sede de habeas cor-
pus pelo Tribunal de Justiça do
Estado doRioGrande do Sul (TJ-
RS), o presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), ministro
Luiz Fux, determinou o imediato
cumprimento das penas aplica-

das aos quatro condenados no
caso do incêndio na boate Kiss.

Além de atropelar a compe-
tência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), a decisão de Luiz
Fux representa uma tentativa de
reabrir, por vias tortas, a discus-
são sobre o início da execução
da pena, discussão essa na qual
o presidente do Supremo foi voto
vencido. Sempre, mas especi-
almente em questões penais, o
Poder Judiciário não pode estar
refém das idiossincrasias de um
magistrado.

Deve-se, em primeiro lugar,
reconhecer que a decisão do
TJRS não era isenta de contro-
vérsia. Com as modificações
trazidas pelo Pacote Anticrime
(Lei 13.964/19), existe base legal
para o início imediato da execu-
ção de penas iguais ou superio-
res a 15 anos aplicadas pelo Tri-
bunal do Júri. No entanto, isso
não significa por si só que a de-
cisão do tribunal gaúcho esteja
equivocada.

Pode haver elementos no
caso concreto que aconselham
a espera do julgamento da ape-
lação. Além disso, mesmo que
eventualmente não represente a
melhor aplicação da lei, decisão
judicial não pode ser revogada
por magistrado sem competên-
cia para atuar no processo.

Ao longo das sete páginas
da decisão de Luiz Fux, observa-
se uma interpretação especial-
mente ampla a respeito de suas
atribuições, de forma a autori-
zar sua atuação num processo
cujo encaminhamento – não é
segredo para ninguém – diverge
de sua opinião pessoal. Esta é a
principal deficiência da decisão:
para fazer valer sua interpretação
pessoal do Direito, oministro Fux
assume uma atribuição instituci-
onal que não lhe compete.

No Estado Democrático de
Direito, o exercício do poder
deve se submeter, sem exceção,
às atribuições de cada cargo.
Por isso, não é o próprio juiz, seja
de qual instância for, que arbi-

tra se tem ou não competência
para atuar em determinado caso.
Uma forma de atuação nesses
moldes significaria abuso de po-
der.

Na decisão de Luiz Fux, há
duas circunstâncias agravantes.
Para suspender a decisão do
TJRS, o presidente do Supremo
valeu-se de uma interpretação
que, em alguma medida, res-
tringe o alcance protetivo do ha-
beas corpus.

Ou seja, para dar ao caso
o encaminhamento de acordo
com suas convicções pessoais
(a prisão imediata dos réus), Luiz
Fux precisou fragilizar esse im-
portante instrumento de respeito
às garantias fundamentais, pre-
visto expressamente no art. 5º
da Constituição de 1988. A his-
tória nacional tem abundantes
exemplos dos efeitos pernicio-
sos desse tipo de limitação sobre
as liberdades individuais.

Além disso, a decisão do pre-
sidente do Supremo tem um al-
cance que vai além do caso da
boate Kiss. Toda a argumenta-
ção de Luiz Fux é um convite
nada sutil para reabrir a discus-
são sobre o início do cumpri-
mento da pena. A decisão tem,
assim, um caráter de afronta não
apenas à recentíssima jurispru-
dência do STF sobre os efeitos

práticos da presunção de ino-
cência, mas ao próprio caráter
colegiado do Supremo.

Não há justiça possível sem
um mínimo de estabilidade na
jurisprudência das Cortes su-
periores, cujo papel é preci-
samente consolidar orientações,
proporcionando segurança jurí-
dica. Transformar cada novo
caso em oportunidade para rein-
troduzir discussões há pouco su-
peradas é uma atitude que não
apenas deslegitima o Judiciário
aos olhos da população, como
contraria a própria razão de ser
dos tribunais superiores.

Atropelos judiciais são espe-
cialmente graves em questões
penais, sobretudo em proces-
sos de grande comoção popu-
lar, como é o caso do incêndio
na boate Kiss. O respeito às
regras de competência e o zelo
com a jurisprudência são condi-
ções necessárias para que a jus-
tiça não se transforme em justi-
çamento. A prestação jurisdicio-
nal não é exercício de populari-
dade, tampouco teste da sagaci-
dade do juiz, para avaliar se é ca-
paz de fazer prevalecer sua opi-
nião pessoal”. (Marcello Cam-
pos)
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Em Erechim, bombeiros interditam
bar onde músico acendeu artefato

pirotécnico durante show.
Marcello Campos/O Sul

Estabelecimento também tinha extintores com prazo de validade vencido.

O Corpo de Bom-
beiros interditou,

nesta semana, um bar
na área central de Ere-
chim (Região Norte
do Estado), devido à
utilização de artefatos
pirotécnicos e des-
cumprimento de outras
medidas de segurança
contra incêndios. A
vistoria foi realizada a
pedido da 1ª Promo-
toria de Justiça Espe-
cializada do Ministério
Público do Rio Grande
do Sul (MP).

As irregularidades
haviam sido denuncia-
das de forma anônima
por um morador da
cidadea. Em e-mail
enviado ao promotor
Gustavo Burgos, ele
anexou um vídeo –
gravado com telefone
celular – corroborando
relato sobre uso do
material durante apre-
sentação musical no
estabelecimento.

Por coincidência, as
imagens foram grava-
das na noite de sexta-
feira, 10 de dezem-
bro: naquele mesmo
momento, chegava
ao fim em Porto Ale-
gre o julgamento que
condenou quatro réus
pelas 242 mortes de
2013 na boate Kiss, em
Santa Maria, em uma
tragédia exatamente
originada pelo acio-
namento de artefato

pirotécnico.
No caso do bar de

Erechim, a proprietária
admitiu o fato, protago-
nizado por um músico
no palco. Ela alegou,
entretanto, não saber
que o objeto era infla-
mável.

Os bombeiros tam-
bém constataram que
os extintores de incên-
dio estavam com prazo
de validade vencido,
a iluminação de emer-
gência funcionava ape-
nas de forma parcial e
não havia funcionários
com treinamento de
brigadista para com-
bate a chamas.

”É simplemente ina-
creditável!”, admira-se
uma moradora da ci-
dade, ouvida pela re-
portagem de ”O Sul”
e que pediu para não
ter o seu nomemencio-
nado. ”Depois de tudo
o que se falou sobre a
tragédia na boate Kiss,

com tantas vidas per-
didas por um incidente
que poderia ter sido
evitado... Pelo jeito,
ainda tem gente que
parece não ter apren-
dido a lição”.

Apuração

De acordo com in-
formações do Ministé-
rio Público gaúcho, um
inquérito foi instaurado
para acompanhar os
fatos. O bar só pode-
ria retomar as suas ati-
vidades depois que to-
das as irregularidades
apontadas estivessem
resolvidas.

Em reunião reali-
zada na tarde desta
quinta-feira (16), a 1ª
Promotoria de Jus-
tiça Especializada de
Erechim, o Corpo de
Bombeiros relatou ter
realizado nova vistoria
no bar, constatando
que os problemas de
segurança contra in-

cêndio foram resolvi-
dos. Com isso, deixou
de de configurar o risco
iminente à segurança
de funcionários, cola-
boradores e cliente.

O próximo passo
para a reabertura da
casa será a notificação
da empresária para
que assine termo de
ajustamento de con-
duta (TAC). Ela não
escapará, entretanto,
da cobrança de uma
multa administrativa
por ter permitido a re-
alização de show com
uso de pirotecnia sem
autorização para isso.

”Em nenhum mo-
mento nossa equipe
pensou em fazer algo
que pudesse colocar
os clientes em risco,
pois pensa na diversão
e bem-estar dos fre-
quentadores”, decla-
rou a um jornal local.
(Marcello Campos)
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Vigilância em Saúde do Estado emite alerta
para ocorrência de casos de Influenza.

Ricardo Wolffenbuttel/Governo de Santa Catarina

As medidas de prevenção são as mesmas das recomendadas ao coronavírus, como o uso de máscaras.

A Secretaria de
Saúde (SES)

confirmou neste mês
13 casos de Influenza
A no Rio Grande do
Sul. São os primeiros
positivos no Estado
em 2021. Todos são
do subtipo A-H3N2, o
mesmo responsável
por surtos recentes
registrados nos esta-
dos do Rio de Janeiro
e São Paulo.

Por isso, o Centro
Estadual de Vigilân-
cia em Saúde (Cevs)
emitiu nesta quinta-
feira (16) um alerta
aos municípios sobre
a circulação desse
vírus de gripe. Asme-
didas de prevenção
são as mesmas das
recomendadas ao
coronavírus: uso de
máscaras, distancia-
mento interpessoal,
ventilação de ambi-
entes e vacinação.

Os casos regis-
trados no RS até
esse momento não
se configuram como
surto, que acontece
quando há dois ou
mais casos confir-
mados com vínculo
entre eles em um
mesmo espaço de
tempo e lugar. Eles
ocorreram em resi-
dentes de Cachoei-

rinha, Pelotas, Porto
Alegre (três casos),
São Francisco de
Paula (quatro casos),
Sapiranga e Viamão
(três casos). To-
dos foram identifica-
dos pelo Laboratório
Central do Estado
(Lacen). Nenhum
óbito foi registrado
entre os casos con-
firmados até agora.
Vacinação da
gripe em 2021

A campanha de
vacinação contra
a gripe neste ano,
ocorrida concomi-
tante a da Covid-19,
não atingiu a meta
de cobertura em os
grupos prioritários.
Apenas 79% das pes-
soas consideradas
de risco (como ido-
sos, pessoas com
comorbidades, ges-
tantes, puérperas e

crianças) foram vaci-
nadas. A estratégia
chegou a ser am-
pliada para toda a
população em julho
deste ano, contudo,
ainda restaram do-
ses em estoque nos
municípios e com o
Estado.
Identificação de
casos suspeitos
Os sintomas de

Influenza são seme-
lhantes aos do co-
ronavírus: pessoas
com febre, calafrios,
dor de garganta, dor
de cabeça, tosse,
coriza, distúrbios ol-
fativos ou distúrbios
gustativos. “O que
nós queremos com
esse alerta é refor-
çar juntos aos servi-
ços de saúde que,
assim que identifi-
quem uma pessoa
com esses sintomas
e resultado negativo

para a Covid-19, que
considerem a possi-
bilidade de ser um
Influenza”, comenta
a especialista do Nú-
cleo de Doenças Res-
piratórias do Cevs,
Letícia Garay Martins.
“Isso é muito impor-
tante pois, para a
Influenza, há um tra-
tamento específico,
mesmo sem a confir-
mação laboratorial”,
acrescenta Letícia.

O tratamento pre-
visto é com o fosfato
de oseltamivir (tam-
bém conhecido pelo
nome comercial de
Tamiflu), recomen-
dado principalmente
nas primeiras 48 ho-
ras desde o início de
sintomas. Esse anti-
viral é utilizado para o
combate a infecções
pelos vírus Influenza
(como o H1N1 e o
H3N2) desde 2009.
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Condições de balneabilidade
das praias gaúchas começam
a ser divulgadas nesta sexta.

Sérgio Louruz/Arquivo PMPA

Índice de bactéria indica se banhistas podem entrar na água.

N esta sexta-feira (17),
o Departamento de

Qualidade Ambiental da
Fepam (Fundação Esta-
dual de Proteção Ambi-
ental) inicia a divulgação
de dados sobre a balnea-
bilidade das praias e bal-
neários do Rio Grande
do Sul durante a tempo-
rada de verão, até 4 de
março, sempre no último
dia útil da semana. Se-
rão monitorados 90 pon-
tos em 42 municípios.

Além da informação
disponibilizada no site
do estado.rs.gov.br, ha-
verá placas indicativas
em cada um dos pon-
tos de coleta e análise de
material. Se a sinaliza-
ção for ”impróprio”, sig-
nifica que a água está
contaminada. Do con-
trário, é porque não há
restrição (salvo em locais
que apresentem outros
problemas, como o risco
de afogamento).

Os veranistas também
poderão consultar a si-

tuação no aplicativo do
Sistema de Balneabili-
dade, através do site pro-
cergs.com.br. Essa op-
ção apresenta uma van-
tagem adicional: infor-
mações atualizadas so-
bre previsão do tempo e
condições do mar.

A análise das condi-
ções bacteriológicas nas
praias e balneários tem
como parâmetro o índice
de presença da bactéria
”Escherichia coli”. De
forma resumida, a ana-

lista geóloga Cátia Luisa
Gayer Vaghetti, da Fe-
pam, explica como isso
funciona:

”O microrganismo ha-
bita o trato intestinal de
humanos e outros ani-
mais de sangue quente.
Sua presença em abun-
dância na água repre-
senta um bom indica-
dor de contaminação por
fezes , havendo assim
risco de doenças no lo-
cal”.

Tradição

A Fepam realiza esse
tipo de ação para o ve-
raneio todos os anos,
desde 1979. Atualmente,
o projeto Balneabilidade
integra o programa ”RS
Verão Total”, antiga Ope-
ração Golfinho. ”Trata-se
do mais importante ser-
viço que a Fepam presta
aos gaúchos, em um
projeto que evolui sem-
pre”, destaca a presi-
dente da Fundação, Mar-
jorie Kauffmann. (Mar-
cello Campos)
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JUDICIÁRIO ESTADUALMANTERÁ
PLANTÃO ATÉ 6 DE JANEIRO.

➧ OPoder Judiciário do Rio Grande
do Sul estará em recesso entre 20
de dezembro e 6 de janeiro. Du-
rante o período, os serviços se-
rão prestados em regime de plan-
tão nas Comarcas de Porto Alegre
e Interior, bem como no Tribunal
de Justiça (TJ). Já a suspensão de
prazos, intimações, audiências, jul-
gamentos e outros vai até o dia 20
de janeiro.

CDL PROJETA GASTOMÉDIO DE R$
500 NESTE NATAL.

➧ Uma pesquisa realizada pela Câ-
mara dos Dirigentes Lojistas (CDL)
de Porto Alegre indica que os gas-
tos com presentes de Natal de-
vem atingir uma média de R$ 500,
na compra de cinco a oito itens,
além da ceia. A menos de dez
dias da data comemorativa, cerca
de 40% dos entrevistados disse-
ram que ainda não adquiriram os
mimos.

PRESIDENTE DA FEDERASUL
RECEBE OMÉRITO FARROUPILHA.

➧ Presidente da Federação de Enti-
dades Empresariais do Rio Grande
do Sul (Federasul) em 2021-2022,
Anderson Trautman Cardoso re-
cebeu da Assembleia Legislativa
a medalha do Mérito Farroupilha,
mais alta honraria do Parlamento.
Formado em Direito pela Unisinos,
ele está desde 2000 na agremia-
ção, que representa 170 órgãos e
80 mil empresas.

VEREADORES SÃO CASSADOS NA
CIDADE DE VISTA ALEGRE.

➧ A partir de recurso do Ministério
Público Eleitoral (MPE), a Justiça
determinou a cassação dos diplo-
mas expedidos a vereadores (titu-
lares e suplentes) eleitos em 2020
na cidade de Vista Alegre. Investi-
gações apontaram fraude para bur-
lar o sistema que exige cota mí-
nima paramulheres que concorrem
a mandato por determinado par-
tido.

PROPOSTA PARA O 4º DISTRITO É
APRESENTADA NESTA SEXTA.

➧ Nesta sexta-feira (17), a prefei-
tura de Porto Alegre detalha o pro-
grama “+4D”, com foco no desen-
volvimento da região do 4º Distrito,
na Zona Norte. A apresentação co-
meça às 9h no plenário da Câmara
de Vereadores, capitaneada pelo
vice-prefeito Ricardo Gomes e re-
presentante da Secretaria Munici-
pal do Meio Ambiente e Urbanismo
(Smamus).

BAR É INTERDITADO DEVIDO AO
USO DE ARTEFATO PIROTÉCNICO.

➧ Após vistoria, o Corpo de Bom-
beiros interditou um bar localizado
na área central de Erechim, devido
ao uso de artefatos pirotécnicos e
descumprimento de outras medi-
das de segurança. A medida ha-
via sido solicitada pela 1ª Promo-
toria de Justiça Especializada do
município, após vídeo enviado por
um cliente, denunciando irregulari-
dades.

ESTÚDIO PORTO-ALEGRENSE
RECEBE BOLSA INTERNACIONAL.

➧ O estúdio porto-alegrense Hype
Animation recebeu bolsa do fundo
MegaGrants para a série de ani-
mação ”Descobertas de Kaia”, vol-
tada para crianças em idade pré-
escolar. Lançada em 2019, a ini-
ciativa de fomento da Epic Games
abrange US$ 100milhões para pro-
fissionais que trabalham com a fer-
ramenta interativa em 3D ”Unreal
Engine”.

POLÍCIA CIVIL GAÚCHA PRENDE
GOLPISTAS DE FALSO LEILÃO.

➧ Agentes da Polícia Civil gaúcha
cumpriram em São Paulo, nesta
semana, oito mandados de busca e
apreensão contra seis estelionatá-
rios de quadrilha especializada em
falso leilão de veículos. Conforme
denúncia de empresário pelotense
lesado pelos criminosos em R$ 47
mil, os golpistas usavam site fajuto
e jamais entregavam os carros ”ar-
rematados”.

QUADRILHA ROUBAVA CARROS E
FALSIFICAVA DE PLACAS.

➧ Nesta quinta-feira (16), A Polícia
Civil gaúcha prendeu nesta quinta-
feira oito pessoas suspeitas de en-
volvimento em esquema de recep-
tação de carros roubados, adulte-
ração de placas e falsificação de
documentos públicos. A opera-
ção foi deflagrada em Porto Ale-
gre, Glorinha, Gravataí, Tramandaí
e Imbé, no Litoral, após oito meses
de investigação.

OUTRO IMÓVEL É LIBERADO PARA
OBRAS DA AVENIDA TRONCO.

➧ A prefeitura de Porto Alegre to-
mou posse, nesta quinta-feira (16),
de um imóvel desapropriado para
a realização da obra de duplicação
da avenida Tronco, na Vila Cru-
zeiro (Zona Sul). Até agora, fo-
ram cumpridos 200 mandados judi-
ciais para desapropriação e demo-
lição, faltando agora liberar outras
duas construções para o avanço
das obras.
ROGÉRIO AMARAL PRESIDIRÁ A
ACEG NO BIÊNIO 2022-2023.

➧ O jornalista porto-alegrense Ro-
gério Amaral, 66 anos de idade e
46 de profissão, foi eleito presi-
dente da Associação dos Cronistas
Esportivos Gaúchos (Aceg) para o
período 2022-2023, tendo Diogo
Proença Rossi como vice. Ele
concorreu por chapa única, sendo
escolhido por aclamação para su-
ceder o colega Alex Bagé no co-
mando da entidade.

CAPITÓLIO APRESENTA “A
FANTÁSTICA FÁBRICA DE

CHOCOLATE”.
➧ Um dos principais espaços cul-
turais de Porto Alegre, a Cinema-
teca Capitólio exibirá às 15h deste
sábado (18) e domingo o clássico
norte-americano “A Fantástica Fá-
brica de Chocolates” em sua ver-
são original de 1971, estrelada por
Gene Wilder (1933-2016). O filme
tem cópia dublada e ingresso pro-
mocional de R$ 4. Detalhes em
capitolio. org. br.
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MP ARQUIVA INQUÉRITO CONTRA
FERNANDO HADDAD POR SUPOSTA

PROPINA DA OAS.
➧ O Ministério Público de São
Paulo arquivou um inquérito contra
o ex-prefeito da capital paulista Fer-
nando Haddad (PT) por denúncia
de suposta corrupção passiva en-
volvendo solicitação de propina de
R$ 5milhões à empreiteira OAS, em
2013. A Promotoria Criminal afir-
mou não ter encontrado provas que
sustentem as acusações feitas em
delação premiada contra o petista.

GOVERNADOR DO ACRE É ALVO DE
BUSCAS DA POLÍCIA FEDERAL.

➧ A Polícia Federal do Estado do
Acre, com apoio da Controladoria-
Geral da União (CGU), deflagrou
na manhã desta quinta-feira (16)
a Operação Ptolomeu, para desar-
ticular organização criminosa que
atuava no governo do Acre. Foram
cumpridos no Acre, no Amazonas e
no Distrito Federal 41 mandados de
busca e apreensão e um mandado
de prisão.

PASTOR É FLAGRADO FILMANDO
MULHER POR BAIXO DO
PROVADOR EM LOJA.

➧ Um pastor de 28 anos foi levado
para a delegacia após uma cliente
denunciar que ele a estava filmando
por baixo do provador de uma loja
em Jaraguá (GO). Segundo a Polí-
cia Militar, mulher contou que gritou
por socorro e o homem saiu cor-
rendo. Ele negou o crime, assinou
um Termo Circunstanciado de Ocor-
rência e foi liberado.

TORCEDORES DESCOBREM CPF
DO PRESIDENTE DO SANTOS E
FAZEM PIX POR REFORÇOS.

➧ O mandatário do Santos, Andres
Rueda, foi alvo de uma onda de
transferências bancárias de santis-
tas via pix. Os torcedores desco-
briram o CPF do presidente san-
tista, utilizado como código para a
realização da transferência. Muitos
enviaram dinheiro a ele junto com
mensagens pedindo a contratação
de jogadores.

AÇÃO PRENDE 3 DE GRUPO DE
APOLOGIA AO NAZISMO.

➧ Quatro pessoas foram presas na
Operação Bergon, contra um grupo
extremista que fazia apologia ao na-
zismo e disseminava ódio a negros
e a judeus em redes sociais. Agen-
tes saíram para cumprir quatro man-
dados de prisão e 31 de busca e
apreensão no Rio de Janeiro, São
Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do
Norte, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul.

FUNCIONÁRIO DE RESTAURANTE É
AGREDIDO AO PEDIR REGISTRO DE

VACINA A CLIENTE.
➧ Um funcionário de um restaurante
foi agredido depois de pedir o com-
provante de vacinação a um cliente
na vila balneária de Alter do Chão,
no Pará. Nas imagens das câme-
ras do local é possível ver que o
homem, que está usando a más-
cara de forma incorreta e descalço,
agride o funcionário com socos e o
empurra.

EM UMA SEMANA, AOMENOS 19
MULHERES FORAM ATACADAS

COM FACA NO BRASIL.
➧ Um levantamento realizado por
Marie Claire identificou que em ape-
nas uma semana, ao menos 19 mu-
lheres foram atacadas com faca no
Brasil. Os dados correspondem ao
período de 6 a 13 de dezembro. O
levantamento identificou casos de
mulheres esfaqueadas em dez dife-
rentes Estados e em quatro regiões,
com exceção do Norte.

TROCA DE TIROS EM HOSPITAL
DEIXA FERIDOS NO PARANÁ.

➧ Um tiroteio dentro de um hospital
terminou com dois homens feridos,
em Sarandi (PR). A troca de tiros foi
registrada na manhã desta quinta-
feira (16). A polícia informou que
os feridos são dois ex-amigos, que
se desentenderam há algum tempo.
Há a suspeita de que um tenha ame-
açado o outro de morte.

MEGA-SENA SORTEIA PRÊMIO DE
R$ 3MILHÕES NESTE SÁBADO.

➧ A Mega-Sena pode pagar R$ 3
milhões a quem acertar as seis de-
zenas do concurso 2. 439, neste
sábado (18). Uma aposta feita pela
internet acertou os números sortea-
dos na noite de quarta (15) e levou
um prêmio estimado em R$ 6,5 mi-
lhões. As apostas podem ser feitas
até as 19h do dia do concurso nas
casas lotéricas e também pela inter-
net.

DÓLAR FECHA EMQUEDA DE 0,47%.
➧ O dólar fechou em queda de
0,47%, cotado a R$ 5,6786, nesta
quinta-feira (16), interrompendo
sequência de cinco ganhos diários
consecutivos, após o Banco
Central injetar moeda à vista no
mercado. No exterior, a divisa
norte-americana perde terreno.
Com o resultado, a moeda norte-
americana passou a acumular alta
de 0,73% no mês. No ano, o salto
é de 9,47% frente ao real.

BOVESPA FECHA EM ALTA COM
SUPORTE DE COMMODITIES.

➧ O principal índice de ações da
bolsa de valores de São Paulo, a B3,
fechou em alta nesta quinta-feira
(16), com suporte de papéis liga-
dos a commodities e noticiário cor-
porativo intenso. A sessão também
foi marcada pela reação a decisões
de política monetárias de alguns
dos principais bancos centrais do
mundo. O Ibovespa subiu 0,83%,
aos 108. 326 pontos.

ABEL FERREIRA PERMANECERÁ
COMO TÉCNICO DO PALMEIRAS

EM 2022.
➧ Após tomar posse como presi-
dente do Palmeiras para os próxi-
mos três anos, Leila Pereira con-
cedeu sua primeira entrevista cole-
tiva como mandatária do Verdão. E
nela, confirmou a permanência do
técnico Abel Ferreira. ”O nosso téc-
nico, bicampeão da Libertadores,
fica. Ele tem contrato até 2022, com
a possibilidade de estender até o fim
de 2023”, disse.
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COREIA DO SUL RETOMA TOQUE DE
RECOLHER NO COMÉRCIO.

➧ A Coreia do Sul anunciou nesta
quinta-feira (16) que vai retomar o
toque de recolher no comércio e li-
mites ao tamanho das concentra-
ções diante do aumento de casos
de covid-19. Após uma campanha
de vacinação rápida, as autoridades
flexibilizaram as restrições no mês
passado para ajudar a estimular a
economia.

CONGO DECLARA FIM DE SEGUNDO
SURTO DE EBOLA.

➧ A República Democrática do
Congo, na África Central, declarou,
nesta quinta-feira (16), o fim do se-
gundo surto de ebola no país neste
ano, depois de 42 dias sem novos
casos da doença. A nova apari-
ção da doença havia começado em
outubro e foi a 13ª na história con-
golesa. Ao todo, houve 11 casos
da doença, com 6 mortes, todos re-
gistrados na província de Kivu do
Norte.

CASAL MONTA 444 ÁRVORES DE
NATAL E BATE RECORDE NA

ALEMANHA.
➧ Um casal alemão que se con-
sidera ”louco pelo Natal” bateu re-
corde após montar 444 árvores de
natal no interior de sua casa. De
acordo com eles, mais de 10 mil bo-
linhas coloridas e 300 fios de luzes
foram usados na decoração. Tho-
mas e Susanne Jeromin quebram o
recorde de casa mais decorada há
10 anos. Em 2020, eles montaram
420 árvores.

ASTRO DE "THAT ’70S SHOW” VAI
PROTAGONIZAR SÉRIE DO ZORRO.

➧ O eterno Fez de ”That ’70s Show”
irá assumir um grande papel nas
telinhas. De acordo com a Vari-
ety, Wilmer Valderrama será prota-
gonista e produtor de uma nova sé-
rie de ”Zorro” na Disney. A produção
deve ser ambientada em Pueblo de
Los Angeles como uma releitura da
série original da década de 1950,
estrelada por Guy Williams.

RAINHA ELIZABETH II CANCELA
ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO.
➧ A rainha Elizabeth II cancelou um
almoço de confraternização com a
família real ”por precaução”, infor-
mou uma fonte do Palácio de Buc-
kingham nesta quinta-feira (16). O
tradicional banquete é servido anu-
almente antes do Natal e reúne fa-
miliares da monarca britânica. A
suspensão do evento ocorre em
meio a um novo surto da Covid e o
surgimento da variante ômicron.

BRAD PITT RECONSTRÓI ESTÚDIO
DE DISCO CLÁSSICO DO PINK

FLOYD NA FRANÇA.
➧ O ator Brad Pitt está trabalhando
para reconstruir o Marival Studios,
estúdio usado pelo Pink Floyd para
gravar o álbum clássico ”The Wall”
(1979), no sul da França. O espaço
está localizado no Château Miraval,
propriedade comprada por ele e a
ex-esposa Angelina Jolie em 2012.

BEN AFFLECK É CRITICADO POR
ATRIBUIR VÍCIO AO CASAMENTO.

➧ Ben Affleck causou revolta em
alguns fãs ao dizer que ”provavel-
mente ainda estaria bebendo” se
ainda estivesse casado com Jen-
nifer Garner em entrevista recente
ao programa Howard Stern Show.
”Eu provavelmente ainda estaria be-
bendo (se estivesse casado com
Garner). Esse foi um dos motivos
pelo qual eu comecei a beber... por-
que eu estava preso”, disse o ator
de 49 anos.

BILLIE EILISH DIZ QUE VER
PORNOGRAFIA "DESTRUIU O

CÉREBRO".
➧ A cantora norte-americana Billie
Eilish falou sobre um vício em por-
nografia que começou aos 11 anos
e como ela teve pesadelos e difi-
culdades quando começou a namo-
rar. “Eu acho que realmente des-
truiu meu cérebro e eu me sinto to-
talmente devastada por ter sido ex-
posta a tanta pornografia”, afirmou.
Eilish completa 20 anos no sábado.

MARTIN SCORSESE É
HOMENAGEADO COMUMA ALA EM

UNIVERSIDADE.
➧ Alma mater de Martin Scorsese, a
Universidade de Nova York, está es-
tabelecendo um instituto de cinema
com o nome do cineasta após um
presente de George Lucas e Mel-
lody Hobson. A criação do Instituto
Martin Scorsese de Artes Cinemato-
gráficas Globais foi anunciada pela
Tisch School of the Arts da NYU.

LEONARDO DICAPRIO NÃO QUERIA
MERYL STREEP NUA EM CENA DE

FILME.
➧ Leonardo DiCaprio não queria
que Meryl Streep, 72 anos, apare-
cesse sem roupa em uma cena do
filme ”Não Olhe Para Cima”. A in-
formação foi revelada pelo diretor
do longa, Adam McKay. “Ele não
gostou de vê-la com a tatuagem nas
costas, andando por um segundo
nua. Ele me disse algo como: ‘Você
realmente precisa mostrar isso?’”,
lembrou o cineasta.

AVRIL LAVIGNE QUER
TRANSFORMARMÚSICA EM FILME

NOS CINEMAS.
➧ Avril Lavigne quer resgatar um
projeto da Paramount Pictures dos
anos 2000. Em entrevista ao pod-
cast ”She Is The Voice”, do iHear-
tRadio, a cantora contou que pre-
tende fazer uma adaptação cinema-
tográfica do clássico hit ”Sk8er Boi”.
O filme seria produzido para cele-
brar o aniversário de 20 anos da
música lançada em 4 de junho de
2002, que ganhou o público na voz
da canadense.

BELL HOOKS, ESCRITORA E
ATIVISTA, MORRE AOS 69 ANOS.

➧ A escritora e ativista bell hooks
morreu na quarta-feira (15) aos 69
anos. “A autora, professora, crítica
e feminista fez sua transição cedo,
de casa, rodeada de familiares e
amigos”, escreveu a família dela em
um comunicado. Os temas tratados
por ela eram feminismo, racismo,
cultura, política, papéis de gênero,
amor e espiritualidade.
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CLÁUDIO HUMBERTO

RISCO DE AFOGAMENTO DE
CRIANÇA É MAIOR QUE COVID

Emmeio à discussão sobre a autorização da vacinação de crianças
a partir de 5 anos contra a covid, apesar da baixíssima incidência
de casos graves, dados oficiais do Centro de Controle e Prevenção
de Doenças (CDC), dos EUA, revelam a disparidade dos riscos. A
chance de uma criança ou jovem (entre 5 e 18 anos) morrer afogada
é 67,3% maior do que um óbito por complicações relacionadas à
covid.

Covid longe
Nos EUA e no Brasil, afogamento é a principal causa de mortes de
crianças entre 1 e 4 anos, sem incluir complicações no nascimento.

Dados detalhados
Foram 535 mortes de 5 a 18 anos por covid, diz o CDC, desde
agosto de 2020. Ou 377 por ano. A média de afogados desde
1999 é de 632.

Cenário brasileiro
Já o Brasil já perdeu 2,5 mil crianças e adolescentes para a covid,
alerta Renato Kfouri, diretor da Sociedade Brasileira de Imuniza-
ções.

Sem a devida atenção
A Unicef mostra violência sexual contra crianças e adolescentes
como preocupação maior que a covid. São cerca de 45 mil casos
por ano.

Briga pernambucana interferiu na escolha do TCU
O senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) sofreu humilhante
derrota após a bancada governista no Senado apostar as fichas em
Antonio Anastasia (PSD-MG), para afastar o risco de vitória de Kátia
Abreu (PP-TO), candidata de Renan Calheiros et caterva. Mas a
política pernambucana também foi decisiva para fragilizar as chan-
ces de Bezerra, quando o TCU aprovou resolução desmoralizante
contra ele, enrolado em denúncias e alvo de operações da Policia
Federal.

Jogada política
A resolução do TCU, sem previsão constitucional, vetava a posse
de indicado acusado de improbidade ou de crime contra a adminis-
tração.

Família política
O TCU é presidido por Ana Arraes, avó do prefeito do Recife, João
Campos (PSB), ferrenho adversário político do senador.

Tiro certeiro
Feita às pressas, a resolução do TCU errou e não “pegou” o ex-líder
do governo, mas produziu estragos em sua campanha.

É bom, esconde
Em audiência pública da Comissão Mista de Orçamento, o diretor
da Secretaria de Macroavaliação Governamental do TCU, Joaquim
Albuquerque, anunciou a previsão de superávit primário do governo
federal em R$42 bilhões, em 2022. A boa notícia não virou man-
chete.

Vaga no Céu
O Supremo Tribunal Federal (STF) é o céu: o ministro André Men-
donça foi empossado ontem num dos cargos mais ambicionados
da República, e hoje já entrou de férias, no recesso do Judiciário.

Refis aguardado
Aguardado ansiosamente e aprovado na Câmara Legislativa do DF,
o Refis já recebe adesões a partir do próximo dia 10 e vai até a 31
de março. A expectativa do governo é renegociar débitos de R$1,5
bilhão.

Esperança de volta
A hipocrisia de políticos que cancelaram festas de fim de ano
dizendo que “não tem o que comemorar”, tem perdido força entre
os brasileiros e 72% consideram importante manter as comemora-
ções.

Melhor calar
Líder dos petroleiros, Deyvid Bacelar fez pouco caso e disse que
a queda de 10 centavos no preço da gasolina “em nada mudará o
custo de vida do brasileiro”. E quando sobe 10 centavos, muda?

Pessimismo contagia
A FGV deu destaque para a queda na previsão do resultado da
balança comercial este ano, caindo da previsão de US$70 em julho
para US$60 bilhões. O curioso é que, em janeiro, o previsto era
US$55 bilhões.

Mudança virá
Estudo da Unicef revelou risco ao desenvolvimento de crianças de
baixa renda pelo consumo de produtos ultraprocessados, por falta
de informação. Na verdade, falta dinheiro e esses itens são mais
baratos.

Esperança renovável
A decisão do Senado de implantar energia solar gerou grande ex-
pectativa no setor. Para o CEO do Portal Solar, consumidores terão
mais segurança jurídica e deve impulsionar mercado de franquias.

Pensando bem...
... o Brasil precisa é de ministros terrivelmente calados, que falem
apenas nos autos.

PODER SEM PUDOR
Memória curta
Foi uma surra memorável. Candidato a vice-governador na chapa
de Virgílio Távora em 1958, o ex-prefeito de Fortaleza Acrísio Mo-
reira da Rocha não tinha o direito de esquecer aquela derrota. Mas
esqueceu. Anos depois, numa entrevista, ele garantiu que jamais
havia sido derrotado nas urnas. “E a eleição de 58?”, insistiu o
repórter inconveniente. Acrísio não perdeu o prumo: “Como é
que eu poderia ganhar levando nas costas um piano pesado como
Virgílio? Nem se fosse guindaste...”
Com André Brito e Tiago Vasconcelos
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LEANDRO MAZZINI

MOTOCIATA SALVA?
Derretendo nas pesquisas de intenção de votos, o presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) tem sido aconselhado por aliados
e assessores a viajar para todas as regiões do País, a par-
tir de Janeiro, para inaugurar obras e explorar veículos de
comunicação locais – principalmente rádios – para propagar
as ações do Governo. Na rota da reeleição de Bolsonaro,
também está sendo desenhado o novo roteiro das chamadas
motociatas. A avaliação dos assessores palacianos é de que
os sete encontros sobre duas rodas realizados neste ano
geraram boa repercussão pela grande adesão de apoiado-
res. A largada das motociatas poderá ser em uma capital
do Nordeste, onde Lula permanece disparado à frente na
pesquisas.

Nas ondas
Lula mantinha diariamente um programa breve de rádio, gra-
vava cedo, e espalhava para emissoras do interior. Isso
fortaleceu muito o então presidente.

Vários Brasis
Como não são registradas as pesquisas atuais, os institutos
não divulgam onde são realizadas. No interior, Bolsonaro
está forte ainda, e há um clima antipetista também.

Vacina no crachá
A Prefeitura de Maceió lança hoje o selo “Ambiente Seguro”
para empresas e órgãos públicos que imunizarem todos os
seus colaboradores com, no mínimo, duas doses.

Em campanha
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, ainda não
mudou o título eleitoral para São Paulo, mas já dedica parte
da agenda ao Estado de olho na disputa ao Governo. Nos
últimos 20 dias, participou de lançamento do projeto Educa,
foi recebido pela diretoria da Fecomércio (SP), se reuniu com
empresas de logística, visitou o Porto de Santos e foi recep-
cionado como futuro candidato durante o Fórum Moderniza
Brasil.

A seu tempo
Quando indagado sobre sua provável candidatura ao Go-
verno de São Paulo, o ministro da Infraestrutura tem mantido
o mantra: “Tudo tem seu tempo”.

Rastreados
Veículos oficiais ou a serviço do poder público poderão ser
rastreados. A medida está prevista no Projeto de Lei nº
2317/15, já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça

e de Cidadania da Câmara. Segundo o autor da proposta,
deputado Aliel Machado (PSB-PR), o objetivo é evitar o uso
irregular desses veículos.

Vazamentos
Ex-ministro da Saúde, o deputado federal Alexandre Padilha
(PT-SP) cobra, hámais de um ano, explicações sobre a segu-
rança de rede da pasta. À época, quando um vazamento de
senha expôs dados de milhões de pacientes, ele indagou se
“foi criada alguma central de atendimento para que eventuais
vítimas desse vazamento”.

Nova cobrança
Padrilha não obteve resposta. O deputado protocolou na
Câmara ovo pedido de informações à pasta e questiona qual
o orçamento proposto (com as respectivas notas e datas de
empenho e pagamento) destinado no ministério em segu-
rança de rede.

Atacados lucram
Um levantamento da Serasa Experian revela que 2020 o
setor Atacadista brasileiro fechou o ano com cenário positivo.
As empresas desse segmento tiveram lucro líquido de R$
18,8 bilhões nesse período, marcando aumento de 63,7%
frente aos números registrados em 2019, quando tiveram
queda de 8,7%. A pesquisa ouviu 1.905 empresas.

Os derrotados
Além do senador Fernando Bezerra (MDB-PE), que despen-
cou da liderança doGoverno, o ex-presidente daCasaRenan
Calheiros (MDB-AL) saiu derrotado na eleição que escolheu
Antonio Anastasia (PSD-MG) para a vaga no TCU. Renan foi
cabo eleitoral de Kátia, e percorreu gabinetes com ela para
a vaga de Raimundo Carreiro, seu apadrinhado no tribunal
que se aposentou.

ESPLANADEIRA
# Patrícia Corrêa, da Thermo King, foi reconhecida pelo ’Pilot
Light Award 2021’ por programas para cargo de liderança.
# Instituto Ronald McDonald é eleito uma das 100 melhores
ONGs do Brasil, pelo 5º ano consecutivo.
# TST elege ministro Emmanoel Pereira para presidir a Corte
e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho no biênio 2022-
2024.
# Estreia dia 22 Webserie ”FOME”, da companhia paulistana
de teatro Pessoal do Faroeste.
# Frazão Leilões leiloa hoje cinco imóveis comerciais do Itaú
Unibanco.
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FLAVIO PEREIRA

A PERGUNTA POLITICAMENTE
INCORRETA É ESTA: "VOCÊ
VOTARIA NO EX-PRESIDIÁRIO

PARA PRESIDENTE DA
REPÚBLICA?"

Nos últimos dias, o chamado consórcio da mídia
que se especializou em publicar mentiras, dedica-
se agora à publicação de pesquisas de opinião que
fraudam a realidade das ruas e desrespeitam a inteli-
gência dos brasileiros. As pesquisas apontam como
líder, um ex-presidiário que não consegue sair às
ruas, sob pena de ser chamado de ladrão, dentre
outros adjetivos que não podem aqui ser publica-
dos, em respeito aos leitores. Além do próprio ex-
presidiário, parece que também os institutos de pes-
quisa, que já haviam perdido a credibilidade, agora
perderam também a vergonha.
Institutos de pesquisas e falcatruas
Manchete de ontem, quinta-feira: ”Lula venceria 2º
turno em qualquer cenário, diz Datafolha”. Algumas
manchetes de 28 de setembro de 2018, comparati-
vamente, resumem o alinhamento vergonhoso e a
credibilidade zero de institutos como o Datafolha:
”Datafolha: Bolsonaro perde todos os cenários de
2º turno”, e ”Bolsonaro perde de Haddad por 45% a
39% no 2º turno, diz Datafolha” .

• Jair Bolsonaro (PSL): 55,13% com 57.797.847
votos

• Fernando Haddad (PT): 44,87% com
47.040.906 votos

Após teste, governo tem nova proposta para os
professores
Depois de colocar o bode na sala, apresentando
uma proposta do tipo ”balão de ensaio” para testar
a reação dos deputados aliados, dos professores, e
da própria oposição - que em momentos decisivos

tem socorrido o governador Eduardo Leite - o Palá-
cio Piratini apresentou ontem uma nova versão de
reajuste para os professores. A mudança no projeto
garante ganho mínimo de 5,53% para professores
ativos e aposentados. A nova proposta aumenta a
despesa em cerca de R$ 80 milhões no orçamento
de 2022.
Avança o projeto que legaliza cassinos, bingos e
jogos
Avançou na Câmara dos Deputados, o Marco Re-
gulatório dos Jogos, que prevê a legalização dos
jogos de azar no País, ao aprovar pedido de urgência
para a tramitação do projeto de lei com 293 votos
a favor, 138 contra e 11 abstenções. Além dos
impostos normais incidentes sobre as empresas de
jogos, como Imposto de Renda, o projeto cria uma
Cide Jogos de 25% sobre os jogos online e 20%
para os demais. O deputado gaúcho Bibo Nunes,
que integra o grupo de trabalho que está elaborando
a regulamentação, sustenta que a medida ”fará um
bem para o desenvolvimento, gerando o emprego
inicial de 450 mil pessoas, e incentivando o turismo”.
Jogos podem gerar impostos de R$ 8 bilhões
A proposta inclui os chamados fantasy games, ou
fantasy sports, no projeto, modalidade de jogos que
já conta com ampla base de jogadores no Brasil.
Os deputados que apoiam o projeto estimam que
a regulamentação desse tipo de jogo poderá gerar
uma arrecadação de R$ 8 bilhões. Apesar do retorno
financeiro previsto, a proposta enfrenta resistência
de parlamentares que temem pelo impacto negativo
da medida e da legalização de qualquer tipo de mo-
dalidade de aposta no País.
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EFEMÉRIDES

FATOS HISTÓRICOS DO
DIA 17 DE DEZEMBRO

Eventos
1777 — A França é a primeira nação a reconhecer
a independência dos Estados Unidos.
1903 — Primeiro voo de aeroplano dos Irmãos
Wright.
1945 — Honduras é admitida como Estado-
Membro da ONU.
1961— Tragédia do Gran Circus Norte-Americano,
incêndio criminoso, em que morreram mais de 500
pessoas, na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, Bra-
sil.
1967 — Primeiro-ministro da Austrália Harold Holt
desaparece enquanto nadava em Portsea na ci-
dade de Melbourne (Austrália).
1973 — 30 passageiros são mortos em ataque
de terroristas palestinos no aeroporto Leonardo da
Vinci, em Roma.
1989 — Estreia de Os Simpsons na FOX; e Fer-
nando Collor de Mello é eleito presidente do Brasil,
derrotando Luiz Inácio Lula da Silva no segundo
turno. Foi o primeiro presidente eleito pelo povo,
após o Regime Militar de 1964.
1999 — Inicia-se o processo de liquidação e priva-
tização da RFFSA.
2000 — Condoleezza Rice é escolhida para servir
como a conselheira da segurança nacional dos Es-
tados Unidos.
2003 — Primeiro voo da nave SpaceShipOne.
2006—O Inter de Porto Alegre derrota o Barcelona
por 1 a 0, em Yokohama, e conquista o Mundial de
Clubes da FIFA.
2014 — Estados Unidos e Cuba anunciam o reata-
mento de relações diplomáticas após 53 anos.
2015 — É lançado o filme Star Wars: O Despertar
da Força, dando início a uma nova trilogia para a
saga.
Nascimentos
1770 — Ludwig van Beethoven, compositor erudito

alemão (m.1827).
1905 — Érico Veríssimo, escritor brasileiro (m.
1975).
1926— José Lutzemberger, ecologista e agrônomo
brasileiro (m. 2002); e Tião Macalé, humorista
brasileiro (m. 1993).
1936 — Papa Francisco.
1946 — Eugene Levy, ator canadense.
1949 — Paul Rodgers, cantor britânico.
1952 — Renê Simões, treinador brasileiro de fute-
bol.
1953 — Bill Pullman, ator estadunidense.
1956 — Gilliard, cantor e compositor brasileiro.
1967 — Gigi D’Agostino, músico e D.J. italiano.
1975 — Milla Jovovich, atriz, modelo e cantora
ucraniana; e André Heller, jogador brasileiro de
vôlei.
1985 — Martín Ricca, ator e cantor argentino.
Falecimentos
1830 — Simon Bolívar, militar venezuelano (n.
1783).
1833 — Kaspar Hauser adolescente alemão (n.
1812).
1969— Artur da Costa e Silva, político brasileiro (n.
1902).
1999 — Rex Allen, ator estadunidense (n. 1920); e
Grover Washington, Jr., cantor, compositor e saxo-
fonista norte-americano (n. 1943).
2002 — Evandro Lins e Silva, jornalista, escritor e
político brasileiro (n. 1912).
2005 — Jack Anderson, jornalista norte-americano
(n. 1922).
2011 — Cesária Évora, cantora cabo-verdiana (n.
1941); Joãosinho Trinta, carnavalesco brasileiro
(n. 1933); e Kim Jong-il, político norte-coreano (n.
1942).
2020 — Jeremy Bulloch, ator britânico (n. 1945).



Com saídas, Grêmio reduz em 2 milhões
de reais os gastos com salários.

Divulgação/Grêmio

Receitas do Clube irão diminuir com a queda para a Série B.

Inter encaminha retorno de D’Alessandro
por um período de seis meses.

Ricardo Duarte/S.C. Internacional

D’Alessandro é o terceiro jogador que mais vestiu a camisa colorada,
com 505 jogos.

N a noite da última quarta-
feira (15), o Grêmio deu

início à limpa dentro do seu
elenco e optou pelas saídas
dos laterais Rafinha e Cortez
e do atacante Diego Souza.

A ideia da diretoria é tra-
balhar forte nos próximos
dias e enxugar ao máximo a
sua folha salarial para a dis-
puta da Série B.

De acordo com as infor-
mações do UOL Esporte, a
saída do trio juntamente com
Victor Ferraz, Léo Pereira e
Luiz Fernando, faz o clube
enxugar sua folha salarial em
R$ 2 milhões.
Outras saídas
Tudo indica que Douglas

Costa, principal reforço do
Grêmio para a temporada,

também deve sair do clube.
O jogador tem um alto salá-
rio e a diretoria já manifestou
que não consegue arcar com
os custos fora da elite.
Copa São Paulo
A equipe Sub-19 do Grê-

mio manteve os trabalhos
com a nova comissão téc-
nica, focada na preparação
para a Copa São Paulo de
Futebol Junior 2022, que ini-
cia na primeira semana de ja-
neiro.

O treinador Luís Eduardo,
juntamente com os auxilia-
res técnicos Carlos Miguel e
Emanuel Freitas já comanda-
ram uma primeira atividade
de forma integrada.

O assessor da presidên-
cia para as categorias de

base Gustavo Schmitz fez a
apresentação de Luís Edu-
ardo aos atletas no vestiá-
rio e reforçou a importância
do foco e concentração na
Copa São Paulo:

”Uma competição impor-
tante para o Grêmio e tam-
bém na carreira de cada um
de vocês. Um período em
que todos os olhos estão vol-
tados para estes jogos.”

U m dos maiores jogado-
res da história do Inter,

D’Alessandro está prestes a
confirmar seu retorno ao es-
tádio Beira-Rio. Foi confir-
mado na tarde desta quinta-
feira (16) o acerto entre clube
e jogador. O agora ex-
jogador do Nacional assinará
um pequeno contrato no pe-
ríodo de seis meses.

Caso se confirme, o
argentino retornará após
quase um ano de sua des-
pedida pelo clube, diante
do Palmeiras, no Beira-Rio.
Depois de uma passagem
um pouco apagada no fute-
bol uruguaio, D’Alessandro
retorna visando se aposentar
no clube onde fez história
durante mais de dez anos.

De acordo com reporta-
gem da Rádio Grenal, a ideia
é que o meia inicie a tem-

porada junto do grupo, parti-
cipe de todo o Campeonato
Gaúcho, e encerre sua car-
reira ao final do primeiro se-
mestre, dessa vez com a pre-
sença da torcida dentro do
estádio.

Lembrando que, pelo
clube, D’Alessandro é o

terceiro jogador que mais
vestiu a camisa colorada,
com 505 jogos. Se atuar em
apenas 19 partidas, passará
o segundo colocado da lista,
Bibiano Pontes (zagueiro
dos anos 60 e 70). D’Ale
também é o 15° maior arti-
lheiro da história, e busca

seu centésimo gol.

Víctor Cuesta
Víctor Cuesta está de con-

trato renovado com o Inter.
Em entrevista exclusiva para
a Rádio Grenal na manhã
desta quinta-feira (16), Paulo
Bracks, executivo de futebol
do clube, confirmou a infor-
mação: “Ele está de con-
trato renovado, não irá sair
do Internacional”, disse. O
zagueiro assinou até o fim de
2023.

O camisa 15 até chegou
a ser especulado em uma
troca com o atacante Pablo,
do São Paulo. Contudo, es-
tendeu seu vínculo no Beira-
Rio e deve permanecer para
a temporada de 2022. Está
será a sexta temporada do
argentino vestindo a camisa
do Inter.
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Taça Libertadores 2022 conhece todos os
seus 47 clubes classificados; confira os
times de cada fase. Brasil é o país com o

maior número de representantes.
Alexandre Vidal/Flamengo

Troféu da taça Libertadores da América. Competição já tem participantes definidos para a temporada
2022.

O s 47 clubes que
disputarão a pró-

xima edição da Copa Li-
bertadores já estão de-
finidos. Com o encer-
ramento de mais uma
fase do Campeonato
Colombiano, as duas
vagas restantes foram
preenchidas. Entre
os clubes brasileiros,
Palmeiras (atual cam-
peão), Atlético-MG, Fla-
mengo, Athletico-PR,
Fortaleza, Corinthians,
Red Bull Bragantino
estão classificados para
a fase de grupos. A
competição terá início
no dia 23 de fevereiro,
coma final prevista para
o dia 29 de outubro, em
Guayaquil, no Equador.

Os confrontos das fa-
ses prévias da Liberta-
dores já serão conhe-
cidos na segunda-feira,
dia 20 de dezembro,
e três campeões pode-
rão cruzar os caminhos
de América-MG e Flu-
minense: Estudiantes
de La Plata, Olímpia e
Atlético Nacional.

O sorteio que definirá
os grupos da Libertado-
res será realizado so-
mente em 23 de março,
após a conclusão das
fases prévias do torneio
continental. Na mesma
data serão conhecidos
os grupos da Copa Sul-
Americana.

Confira os classifica-

dos para a Libertadores
da América:

Primeira fase
Seis equipes se

enfrentam em due-
los mata-mata: Bolí-
var (Bolívia), Barcelona
(Equador), Olímpia (Pa-
raguai), Universidad
César Vallejo (Peru),
Montevideo City Torque
(Uruguai) e Deportivo
Lara (Venezuela).
Segunda fase
Na segunda etapa da

fase prévia da Liberta-
dores, os três classifi-
cados da fase anterior
se juntam às seguin-
tes equipes: Estudi-
antes (Argentina), The
Strongest (Bolívia), Flu-
minense, América-MG
(Brasil), Audax Italiano,
Everton (Chile), Atlético
Nacional (Colômbia),
Universidad Católica
(Equador), Guaraní (Pa-
raguai), Universitário

(Peru), Plaza Colonia
(Uruguai) e Monagas
(Venezuela).

Após a realização
dos confrontos, oito
equipes avançam para
a terceira fase, em que
serão feitos novos du-
elos mata-mata para
determinar as últimas
quatro equipes da fase
de grupos. Os colom-
bianos Deportivo Cali
e Millonarios já estão
classificados para o
torneio, mas ainda resta
definir em que fase in-
gressarão.
Fase de grupos
Na fase de grupos,

as equipes serão divi-
didas em oito grupos
com quatro equipes em
cada. As duas melho-
res avançam às oitavas
de final. Veja os classifi-
cados de cada país:

– Brasil: Palmeiras,
Atlético-MG, Athletico-

PR, Flamengo, Forta-
leza, Corinthians e Red
Bull Bragantino;

– Argentina: Colón,
River Plate, Boca Juni-
ors, Vélez Sarsfield e
Talleres;

– Bolívar: Independi-
ente Petrolero e Always
Ready;

– Chile: Universidad
Católica e Colo-Colo;

– Colômbia: Depor-
tes Tolima e Atlético Na-
cional;

– Equador: Eme-
lec e Independiente del
Valle;

– Paraguai: Cerro
Porteño e Libertad;

– Peru: Alianza Lima
e Sporting Cristal;

– Uruguai: Nacional
e Peñarol;

– Venezuela: Depor-
tivo Táchira e Caracas.
As informações são do
jornal O Estado de S.
Paulo.
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A polêmica saída de Douglas Souza:
Jogador da seleção brasileira rompeu de

forma turbulenta com clube italiano
alegando dificuldade de adaptação no país.
Reprodução

Na internet, Douglas já havia falado sobre estar enfrentando dificuldades de adaptação na Itália.

A saída do ponteiro
Douglas Souza do

Tonno Callipo Volley,
clube italiano de vôlei,
segue dando o que falar.
Desta vez, foi o diretor
esportivo Ninni De Nicolo
que deu detalhes sobre
a saída do atleta. As
declarações foram ao
ar no 10° episódio do
programa “After Hours,
a SuperLega di Notte”.
“Na quarta à tarde recebi
uma ligação do empresá-
rio dele (Carlos Toaldo):
‘Olha, o menino decidiu
que quer ir embora’”,
relatou De Nicolo.

O diretor afirmou que
se reuniu com Douglas,
contratado no início da
temporada, para enten-
der a situação: “Eu ex-
pliquei pra ele qual é
a nossa situação nesse
momento, não estamos
indo muito bem e sen-
tindo falta de um jogador
importante (Nishida, lesi-
onado). ‘Olha, não pa-
rece correto que você de-

cida sair neste momento
e deixar o time assim’.
Não tenho vergonha de
falar, tanto que o Valerio
(Baldovin) e outras teste-
munhas viram que implo-
rei para que ele jogasse
no sábado: ‘Me ajude,
vamos jogar no sábado,
então a partir do domingo
veremos como fazer. Dê-
me um tempo… se hou-
ver algum problema nós
resolveremos’”.

Mas ele respondeu:
“Não, eu quero ir em-
bora”.

Ninni também aprovei-
tou para esclarecer algu-
mas coisas:

“Ele não cumprimen-
tou ninguém, saiu do es-
critório e quando toda
a equipe estava pronta
para treinar, ele saiu, sem
olhar para eles, pegou
o que tinha para levar e
foi embora. Nunca mais
o vimos e não tínhamos
mais esperanças nesse
caso. O clube também
tentou contatá-lo, mas ele

não respondeu e saiu na
manhã seguinte. Essa
foi a situação, não ha-
via aviso de nada, não
tínhamos a menor sus-
peita de que ele iria sair,
porque no final, posso
dizer isso, ele sempre
foi bastante profissional,
nunca tinha dado proble-
mas deste ponto de vista
Essa é a realidade. Es-
tou acostumado a falar a
verdade e as coisas como
elas são, não estou aqui
para inventar nada”, co-
mentou o dirigente.

Na internet, Douglas
já havia falado sobre es-
tar enfrentando dificulda-
des de adaptação na Itá-
lia. O brasileiro realizou
apenas dez jogos oficiais
pelo Vibo Valentia, com
duas vitórias e oito der-
rotas. O time ocupa a
penúltima colocação no
Campeonato Italiano.

Na madrugada desta
quinta-feira (horário de
Brasília), Douglas fez
postagens avisando que

estaria de volta ao país.
“E veio aí o ‘comeback’
que eu tanto esperava”,
postou em seu Twitter,
com um emoji da ban-
deira do Brasil. No Ins-
tagram, o atleta apare-
ceu em um aeroporto:
“Começando a saga que
eu tanto esperava”. Nas
postagens seguintes, não
mencionou a situação
na Itália, mas prometeu
voltar com as lives que
faz nas redes.

Douglas estreou no
clube italiano no dia 11 de
outubro, e já havia feito
dez partidas pela equipe.
Por lá, tinha a companhia
dos brasileiros Flávio
e Maurício Borges. O
jogador e o namorado,
Gabriel Campos, vinham
sofrendo com problemas
de adaptação à cidade
de Vibo Valentia, sede da
equipe Tonno Callipo. As
informações são do jornal
O Globo.
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Fórmula 1: chefe da Mercedes diz
que Lewis Hamilton foi “roubado”
e boicota jantar da Federação

Internacional de Automobilismo.
Reprodução

Toto Wolff e Lewis Hamilton (na foto) boicotaram o jantar de gala na sede da FIA.

T oto Wolff e Lewis
Hamilton boicota-

ram o jantar de gala
na sede da FIA (Fede-
ração Internacional de
Automobilismo) nesta
quinta-feira. A indig-
nação na Mercedes
ainda é enorme pelo
final do GP de Abu Dabi
e o diretor executivo
da escuderia quebrou
o silêncio garantindo
que o heptacampeão
mundial ”foi roubado”
na última volta da prova
que definiu o título de
Max Verstappen.

A Mercedes chegou
a entrar com dois re-
cursos para reverter
o resultado da prova,
ainda no domingo, mas
ambos foram negados.
Nesta quinta-feira, ela
optou por não ir além na
ideia de novo recurso,
no supremo da FIA.
Mas não escondeu sua
indignação.

”Ele tinha a liderança
em Abu Dabi no do-
mingo desde o início.
Venceu a largada e
nunca mais perdeu a
liderança, e roubá-lo na
última volta da corrida é
inaceitável. Nunca vou
superar isso”, desaba-
fou Wolff, que explicou
o motivo de a Merce-
des não ir às últimas
consequências para

reverter o resultado da
prova. As alegações
eram sobre irregularida-
des na relargada para
a última volta, após
o saffety car deixar a
pista.

A primeira reclama-
ção tinha foco na forma
que foi feita a relargada
após o safety car ser
acionado por conta da
batida de Nicholas La-
tifi, da Williams. Na se-
gunda, a Mercedes ale-
gava que o Verstappen
teria colocado o carro à
frente de Lewis Hamil-
ton na curva 12, durante
a preparação para relar-
gada.

”Decidimos junto
com Lewis protestar,
lançar o recurso e retirá-
lo. Mas você pode
imaginar não só para
ele, mas também para
nós, equipe, como foi

terrível ser confrontado
com uma decisão que
decidiu o resultado do
campeonato mundial”,
lamentou o dirigente.
”Mas nem ele nem nós
queríamos ganhar o
campeonato mundial
no tribunal.”

Wolff imagina o troco
de Hamilton na pista,
apesar de não ter cer-
teza se o inglês estará
no grid da próxima tem-
porada. ”Espero muito
que Lewis continue cor-
rendo, porque ele é o
maior piloto de todos
os tempos. Acho que,
como piloto, seu cora-
ção dirá que ele precisa
continuar.”

A Mercedes acabou
acolhendo a decisão
da FIA, anunciada na
quarta-feira, de analisar
o que aconteceu no
circuito de Yas Marina

e proporcionar clareza
no futuro.

“Responsabilizaremos
a FIA por este processo
e por meio desta retira-
mos nossa apelação”,
disse a Mercedes.

A Mercedes havia
anunciado a intenção
de apelar após dois
protestos pós-corrida
serem rejeitados. O
prazo era a noite desta
quinta-feira.

“Saímos de Abu
Dhabi sem acreditar no
que tínhamos acabado
de testemunhar. É claro
que é parte do jogo per-
der uma corrida, mas é
algo diferente quando
você perde a fé na
modalidade”, declarou
a Mercedes. As infor-
mações são do jornal O
Globo e da agência de
notícias Reuters.
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Episiotomia: saiba quais os riscos
deste procedimento no parto.

Reprodução

Episiotomia é o procedimento feito durante o parto normal no qual
um corte cirúrgico é feito na região do períneo.

A acusação de violên-
cia obstétrica feita

pela influenciadora digital
Shantal Verdelho contra
o médico Renato Kalil
colocou na ordem do
dia discussões sobre a
prática indiscriminada da
episiotomia – procedi-
mento realizado durante
o parto normal no qual
um corte cirúrgico é feito
na região do períneo.

A episiotomia era uma
prática médica comum,
feita sob a argumentação
de dar maior “passagem”
para o bebê e facilitar o
parto natural. Após o nas-
cimento, a abertura era
fechada com pontos ci-
rúrgicos.

O procedimento foi in-
ventado pelo obstetra ir-
landês Fielding Ould, em
1742, e era bastante uti-
lizada até que, nas déca-
das de 70 e 80, passou a
ser questionado por mo-
vimentos políticos ligados
aos direitos da mulher.

Além de muito dolo-
rosa, a episiotomia pode
causar incontinência uri-
nária, lesões nos múscu-
los da região íntima, in-
fecção no local do corte,
aumento do tempo de re-
cuperação do pós-parto e
dores nas relações sexu-
ais.

Casos
excepcionais
Em seu site institucio-

nal, em nota técnica de
2018, a Federação Bra-
sileira das Associações
de Ginecologia e Obs-
tetrícia (Febrasgo) afirma
que não há evidências so-

bre os benefícios da prá-
tica em casos rotineiros e
que o procedimento deve
estar restrito a situações
excepcionais.

“A realização de epi-
siotomia, de forma ro-
tineira e indiscriminada,
em toda e qualquer partu-
riente não é benéfica. No
entanto, a falha na indi-
cação do procedimento,
quando houver situação
clínica em que é evi-
dente a sua necessidade,
é igualmente prejudicial”,
afirma a Febrasgo.

A entidade esclarece
ainda que o procedi-
mento não deve ser re-
alizado sem o consen-
timento da parturiente,
após as devidas explica-
ções sobre os motivos
que justificam a reali-
zação. “É necessário
assegurar a compreen-
são da mulher sobre a
necessidade do procedi-
mento, solicitando o seu
consentimento, antes da
realização da episioto-
mia, fundamentalmente
antes do início do período
expulsivo”, afirma o texto
da Febrasgo.

Intimidade
exposta

Em áudios que se tor-
naram públicos, Shantal
afirma que o médico teria
chamado o marido dela,
Mateus, para mostrar seu
corpo após o nascimento
da filha. “Ele chamou
meumarido e falou: ‘Olha
aqui, toda arrebentada,
vou ter que dar ummonte
de pontos’”, comentou.
“Ele não tinha que fa-

zer isso. Ele nem sabe
se eu tenho tamanha in-
timidade com meu ma-
rido”, desabafou a influ-
enciadora.

Nos áudios que fo-
ram divulgados pela re-
vista Quem, Shantal tam-
bém afirma que o médico
tem exposto sua intimi-
dade para convencer ou-
tras pacientes a realiza-
rem a episiotomia. “Des-
cobri que ele falou da mi-
nha vagina para outras
pessoas. Tipo ‘ficou arre-
gaçada, se não tiver epi-
siotomia, você vai ficar
igual’”, afirmou.

Médico nega
A assessoria do mé-

dico Renato Kalil nega
as acusações de Shan-
tal. “O Dr. Renato Ka-
lil é médico obstetra gi-
necologista há 36 anos.
Ao longo de sua carreira,
já efetuou mais de 10 mil
partos, sem nenhuma re-
clamação ou incidente. O
parto da Sra. Shantal
aconteceu sem qualquer
intercorrência e foi elogi-
ado por ela em suas re-

des sociais durante trinta
dias após o parto. Sur-
preendentemente, o Dr.
Renato Kalil começou a
receber, nos últimos dias,
ataques com base em um
vídeo editado, com con-
teúdo retirado de con-
texto. Ataques à sua
reputação serão objeto
de providências jurídicas,
com a análise do vídeo na
íntegra”, diz texto divul-
gado pelo site da revista
Quem.

O Conselho Regional
deMedicina de São Paulo
(Cremesp) abriu um pro-
cesso interno de apura-
ção sobre as denúncias
de Shantal contra o espe-
cialista – um dos mais fa-
mosos doBrasil e respon-
sável pelo parto de diver-
sas celebridades, como
a empresária e produtora
de conteúdo digital Mica
Rocha.

Depois que o caso da
influenciadora veio à pú-
blico, outras pacientes fi-
zeram reclamações so-
bre o tratamento que re-
ceberam do médico.
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Emagreça no verão: 8 truques
para curtir o calor com saúde.

Reprodução

Descubra como alguns hábitos simples podem favorecer a perda de gordura durante a épocamais quente
do ano.

A ntes de mais
nada é necessá-

rio saber: para que
você emagreça no
verão, ou em qual-
quer outra época do
ano, é preciso manter
um déficit calórico.
Mas, afinal, o que
isso significa? Nada
mais é do que o es-
tado em que nosso
organismo se encon-
tra quando consumi-
mos menos energia
do que gastamos.

Isso porque, todos
os alimentos pos-
suem calorias. Uns
menos e outros mais.
Por outro lado, qual-
quer atividade física
que você realize vai
auxiliar o corpo a
gastar essas calo-
rias. Quanto mais
intenso for o exer-
cício, maior será o
consumo. Portanto,
à grosso modo, é
correto afirmar que
ingerir pouca comida
e realizar bastante
exercício fará com
que você emagreça
no verão.

No entanto, é pre-
ciso ressaltar que
apostar em dietas
agressivas e exage-
rar na intensidade
das atividades pode

ser prejudicial para a
saúde. E costuma,
inclusive, ter efeito
reverso. Causando
compulsões que te
impedem de queimar
o excesso de gordura
corporal.

Sem falar que
nessa época do ano
muitos estão em pe-
ríodo de férias ou de
lazer. E, convenha-
mos, agora não é
hora de impor gran-
des restrições. Por
isso, para que você
emagreça no verão,
de maneira saudável,
leve e tranquila, a
nutricionista Juliana
Adrien Neves Pastori,
separou alguns tru-
ques importantes.

Os truques são
os seguintes: Ande
sempre com uma
garrafa de água;

Faça águas sabori-
zadas: ervas frescas,
frutas picadas, gelos
de frutas e especia-
rias são ótimas op-
ções; Evite bebidas
alcoólicas, pois elas
aumentam o risco de
desidratação; Esco-
lha sempre os ali-
mentos naturais, fres-
cos e de fácil diges-
tão; Água de coco,
sucos naturais sem
açúcar e chás tam-
bém são alternativas
para hidratação; Fuja
de alimentos gordu-
rosos e condimen-
tados, preferindo os
preparados na hora;
Cuidado com alimen-
tos perecíveis expos-
tos por um longo pe-
ríodo à temperatura
ambiente; Invista em
cinco a seis refeições
pequenas ao longo

do dia para não so-
brecarregar o orga-
nismo.

Bônus
”O ponto de par-

tida para se preparar
para o verão é au-
mentar a ingestão hí-
drica para se manter
adequadamente hi-
dratado. É indicado,
também, dar prefe-
rência pela ingestão
de alimentos mais
leves e saudáveis,
melhorando, assim,
a energia e o bem-
estar. Ao contrário
do inverno, no verão
nosso corpo precisa
de uma menor quan-
tidade de energia, e
consumir alimentos
muito calóricos pode
sobrecarregar o or-
ganismo e dificultar o
seu funcionamento”,
finaliza Juliana.
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Oito dicas para aliviar a pressão
das compras de fim de ano.

Reprodução

Veja algumas dicas simples, porém eficazes, para você pode dar conta de tudo e curtir as festas de fim
de ano sem stress.

V ocê é do time
que acha que

vai enlouquecer con-
forme as festas de
fim de ano se apro-
ximam? Seu maior
medo é, ao fazer a
lista de presentes,
acabar se esque-
cendo de alguém
ou não encontrar os
brinquedos que as
crianças pediram de
última hora? Acha
que não vai dar conta
de comprar tudo o
que precisa antes do
período de recesso?
Muita calma nessa
hora!

Pode apostar:
com certeza, você
não é a única pes-
soa prestes a sur-
tar. Nem sempre é
possível se plane-
jar com antecedên-
cia para as datas
comemorativas. A
correria do trabalho,
os estudos, as de-
mandas domésticas
e as preocupações
do cotidiano acabam
roubando a cena e
os preparativos fi-
cam para os últimos
minutos do segundo
tempo - com direito,
é claro, ao temor de
acabar esquecendo
algo.

Pensar nos pre-
sentes de amigo se-
creto e também as
famosas lembranci-
nhas para os fami-
liares e aos amigos
requer tempo além
de dinheiro, né? Mas
não se desespere:
com algumas dicas
simples, porém efi-
cazes, você pode
dar conta de tudo e
curtir as festas de fim
de ano sem stress.

A reportagem ba-
teu um papo com
o psiquiatra Henri-
que Bottura para aju-
dar a identificar o
que é essencial e o
que, em alguns ca-
sos, são apenas ga-
tilhos da mente que-
rendo se que você
se jogue no consu-
mismo.

Confira as dicas:

1) Se planeje e se-
pare um tempo para
resolver as coisas.
Fazer listas no papel
pode ajudar.

2) Pense nos crité-
rios antes de presen-
tear, como estipular
o valor que está dis-
posta a gastar.

3) Antes de com-
prar um look incrí-
vel para o Réveillon,
avalie quais são os
seus objetivos e pri-
oridades envolvendo
as finanças antes de
ir passando o cartão
de crédito.

4) A grana está
curta? Cogite pre-
sentes mais baratos
e que demonstrem
afeto às pessoas.
Exemplos: presen-
tes manuais com fo-
tografias, cartões de
Natal, poemas ou até

mesmo um simples
telefonema agrade-
cendo pela amizade.

5) Olhe para o or-
çamento e tente gas-
tar menos do que o
valor que ganha.

6) Não se empol-
gue com o bônus
(13º).

7) Não compre
por impulso ou em-
polgação. Pense
e repense quantas
vezes for necessário
até sentir segurança
na hora de realizar a
compra.

8) Se liberte da
ideia que o mês
de dezembro passa
mais rápido. Pensar
assim só traz an-
siedade e faz com
que não se foque na
organização. Tudo
vai dar certo!
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Celulares mais caros: falta de chips
continua e Brasil é atingido em cheio.

Reprodução

Produção do iPhone 13 e demais produtos da Apple é atingida por
crise de semicondutores.

A escassez de semicon-
dutores afetou os mer-

cados do mundo inteiro, in-
dependente do setor. E o
Brasil, é claro, não ficou de
fora: boa parte das empre-
sas brasileiras encararam
alguma dificuldade para ad-
quirir componentes eletrô-
nicos de outros países. E
os reflexos são vistos dire-
tamente nos preços, como
aconteceu na indústria de
celulares, que presenciou
diversos aumentos no valor
de smartphones e feature
phones nos últimos trimes-
tres.

Em termos de celulares,
a principal analista para a
América Latina da Coun-
terpoint Research, Tina Lu,
apontou ao Tecnoblog que
a escassez de chips e ou-
tros componentes afetou
especialmente o mercado
brasileiro no bloco latino-
americano. As motivações
se concentram no requi-
sito de fabricação local e
porque o país está fora
dos grandes centros de fa-
bricações de smartphones,
como a China e o Vietnã.

“No segundo e no ter-
ceiro trimestre de 2021, o
Brasil foi o país mais impac-
tado da América Latina”,
afirmou.
Empresas encaram
dificuldade para

adquirir componentes
Os impactos da crise

são amplamente relatados
na indústria brasileira. A
Sondagem Conjuntural do
Setor Elétrico e Eletrônico
de outubro feita pela As-
sociação Brasileira da In-
dústria Elétrica e Eletrônica
(Abinee) ressalta que 67%
das empresas entrevista-
das relataram dificuldades
para adquirir componentes.
O problema fica ainda mais
aguçado quando se leva
em consideração a vinda

de componentes eletrôni-
cos de outros países.

Segundo o levanta-
mento, 59% das empre-
sas consultadas tiveram
dificuldades para adquirir
componentes eletrônicos
provenientes da Ásia. O
aumento é de cinco pontos
percentuais em relação à
setembro (54%). Quanto
aos insumos vindos de
outras regiões, apenas
39% dos entrevistados in-
formaram algum tipo de
empecilho.

A pesquisa ainda aponta
que sete em cada dez em-
presas relataram que utili-
zam chips em sua produ-
ção. “28% das entrevista-
das informaram que seus
fornecedores não passa-
ram nenhuma previsão de
normalidade no abasteci-
mento de componentes se-
micondutores”, diz o es-
tudo. Boa parte das com-
panhias espera que a situa-
ção só vá melhorar a partir
de meados de 2022.

Enquanto isso, a crise
atinge a produção das com-
panhias brasileiras. De um
lado, 78% das empresas
afirmaram que perceberam
pressões acima do normal
nos custos de componen-
tes e matérias-primas. Do
outro, 41% dos entrevista-
dos estão com dificuldade
na produção e entrega en-
cararam atrasos na produ-
ção e na entrega.

Porém, nenhuma fabri-
cante informou paralisação
total da produção devido
à falta de componentes
desde fevereiro, quando a
pergunta foi incluída na
pesquisa.

E de onde veio essa
crise toda?

Parte dessas dificul-
dades de abastecimento
originaram-se em 2020,

quando começou a pan-
demia de COVID-19. A
analista de pesquisa e con-
sultoria de consumo da IDC
Brasil, Juliana Arouca, lem-
bra que os portos ficaram
fechados devido à crise
de sanitária causada pelo
novo coronavírus. Assim,
as entregas de semicondu-
tores demoraram para che-
gar aos seus destinatários.

A analista conta que
houve um atraso global
pois, atualmente, esses
componentes têm origem
em locais da China. “O
mercado brasileiro, assim
como outros mercados, fi-
cou desabastecido”, disse.
Em consequência, as com-
panhias fizeram adapta-
ções nos últimos meses
para manter seus estoques,
incluindo destinar merca-
dorias do Brasil para outras
regiões, como os Estados
Unidos.

“Esses fabricantes es-
tão, sim, remanejando en-
tre áreas, por exemplo, Es-
tados Unidos, Brasil e Mé-
xico, conforme o seu mer-
cado de priorização do mo-
mento”, disse.

Além disso, o remaneja-
mento está atrelado a ou-
tras demandas que surgi-

ram em 2020. O último ano
foi marcado pelo cresci-
mento do mercado de PCs
e tablets conforme a po-
pulação mundial aderiu ao
home schooling e ao home
office. Portanto, as compa-
nhias passaram a se dedi-
car a outras categorias de
produtos em detrimento do
setor mobile, já quase tudo
foi feito em casa nos últimos
meses.

“De fato, a gente vê as
fabricantes fazendo adap-
tações porque a falta de
conectores é uma reali-
dade”, afirmou Arouca.
“Isso tanto para o mercado
de smartphones como para
outros mercados em que
esses componentes com-
portam, como, por exem-
plo, o mercado automo-
tivo.”
Tecnocast 187 – A

crise global de chips

O aumento no consumo
de eletrônicos durante a
pandemia está provocando
uma escassez na oferta de
semicondutores. As fabri-
cantes não estavam prepa-
radas para atender a essa
demanda e esse descom-
passo deve afetar o preço
dos produtos nos próximos
meses.
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Facebook e Instagram derrubam perfis
usados por empresas de espionagem
para coletar dados de 50 mil pessoas.

Reprodução

Meta, controladora o Facebook, reprime empresas que espionaram usuários em 100 países.

A Meta Plataf-
forms, dona do

Facebook, denun-
ciou meia dúzia de
empresas de vigi-
lância privada por
hackers e outros
abusos, acusando-
as em um docu-
mento publicado
nesta quinta-feira
(16) de terem ata-
cado coletivamente
cerca de 50.000
pessoas em suas
plataformas.
A luta da Meta

contra empresas de
espionagem ocorre
em uma estrutura
mais ampla de tec-
nologia, legislado-
res dos Estados
Unidos e do go-
verno contra prove-
dores de serviços
de espionagem di-
gital, em particular a
empresa israelense
de spyware NSO
Group, incluída em
uma lista negra no
início deste mês de-
pois de revelações
sobre como sua
tecnologia estava
sendo implantada
contra a sociedade
civil.
A Meta já está

processando a NSO
nos Estados Unidos.
Segundo Natha-
niel Gleicher, chefe
da política de se-
gurança da Meta,
a medida adotada
nesta quinta-feira ti-
nha o objetivo de si-
nalizar que ”a indús-
tria de vigilância sob
demanda é muito
maior do que uma
única empresa”.
O site da Meta in-

formou que estava
suspendendo apro-
ximadamente 1.500
contas, em sua mai-
oria falsas, adminis-
tradas por sete or-
ganizações no Face-
book, no Instagram
e no WhatsApp. De
acordo com a em-
presa, as entidades

têm como alvo pes-
soas de mais de 100
países.
A Meta não deu

uma explicação de-
talhada de como
identificou as em-
presas de vigilância,
mas opera algumas
das maiores redes
sociais e de comu-
nicação do mundo e
regularmente apre-
goa sua capacidade
de encontrar e re-
mover atores mali-
ciosos.
Entre as empre-

sas está a Israel’s
Black Cube, que
se tornou famosa
por enviar seus es-
piões em nome
do estuprador de
Hollywood Harvey
Weinstein. A Meta

disse ainda que a
empresa de inteli-
gência está envi-
ando pessoas com
identidades falsas
para conversar com
seus alvos on-line
e acessar seus e-
mails, ”provavel-
mente para ataques
de phishing posteri-
ores”.
Em nota, a Black

Cube disse que
”não se envolve em
qualquer forma de
phishing ou hac-
king de qualquer
tipo” e afirmou que
a empresa garante
rotineiramente que
”todas as atividades
de nossos agentes
estejam em total
conformidade com
as leis locais”.
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Robô da Nasa descobre indícios
de atividade vulcânica em Marte.

Reprodução

O robô Perseverance descobriu que o solo rochoso tem compostos de lava vulcânica.

O rover Perseve-
rance, da Nasa

(agência espacial dos
Estados Unidos), ater-
rissou em Marte há 10
meses e já tem pro-
movido algumas reve-
lações surpreendentes.
A nova descoberta do
robô é que o solo ro-
choso do planeta já
foi formado por fluxos
de lava vulcânica. O
anúncio foi feito durante
o Encontro de Outono
daUniãoGeofísica Ame-
ricana emNova Orleans,
nos Estados Unidos.

A análise dos cien-
tistas mostrou cristais
de olivina rodeados por
piroxênio, ambos apon-
tando para uma origem
vulcânica. Para os es-
tudiosos, essa é uma
informação “comple-
tamente inesperada”,
segundo a rede norte-
americana CNN. Antes,
eles acreditavam que
as camadas de rochas
eram sedimentares, de
um material depositado
por um rio antigo.

As amostras obtidas
pelo Perseverance tam-
bém apresentam indí-
cios de água e até mo-
léculas orgânicas. Es-
sas descobertas permi-
tem criar uma linha do
tempo precisa do que
ocorreu na cratera de
Jezero, local de um an-
tigo lago no planeta, e
assim entendermelhor a
história de Marte.

Uma ferramenta fun-
damental para a nova

evidência de Marte foi o
fato do robô ter usado
uma furadeira na ponta
do braço para raspar
as superfícies das ro-
chas. “Os cristais den-
tro da rocha nos deram
a resposta”, comenta
Ken Farley, cientista do
projeto Perseverance do
Instituto de Tecnologia
da Califórnia em Pasa-
dena, Califórnia, em um
comunicado.

O Perseverance
conta com uma série
de instrumentos sofis-
ticados para analisar os
materiais obtidos. Um
deles é o PIXL, ou Instru-
mento Planetário para
Litoquímica de raios-X,
que revela o conteúdo
mineral.

Agora, a equipe quer
saber se as rochas con-
tendo olivina foram for-
madas por um lago de
lava que teria se esfri-
ado ou por lava subter-
rânea de um antigo vul-
cão que teria sido ex-
posto à erosão. “Es-

peramos que o fundo
da cratera original seja
significativamente mais
profundo do que onde
estamos agora”, acres-
centa Farley.

Água em Marte
No maior sistema de

cânions do Sistema So-
lar, o Valles Marineris,
em Marte, a sonda Exo-
Mars Trace Gas Orbiter
(TGO) detectou um re-
servatório de água até
então desconhecido. A
descoberta foi divulgada
pela Agência Espacial
Europeia (ESA).

Já se sabia da exis-
tência de água em
Marte, a maior parte
encontrada congelada
em regiões polares do
planeta. Não há, con-
tudo, gelo exposto na
superfície próxima ao
equador marciano. Isso
porque as temperaturas
por lá não são frias o
bastante para garantir a
estabilidade da substân-
cia.

Por isso, missões
espaciais têm vascu-
lhado a superfície do
planeta vermelho em
latitudes mais baixas
em busca de pequenas
quantidades da água.
O composto pode estar
também, no formato de
gelo, cobrindo grãos
de poeira no solo e
até preso em minerais.
Para explorar essa pos-
sibilidade, a TGO utili-
zou o seu instrumento
Frend (Fine Resolution
Epithermal Neutron De-
tector).

O aparelho mapeou
o hidrogênio em Marte,
um sinal da presença
de água. O resultado
foi que Frend detectou
um reservatório com
uma área do tamanho
aproximado da Holanda
e que coincide com os
vales do Candor Chaos,
região conhecida por
ser promissora na busca
pela substância.
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Homem-Aranha: Tom Holland retorna
como o super-herói, mas busca ajuda

do Doutor Estranho para que o
mundo esqueça sua real identidade.

Reprodução

Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho em ’Homem-Aranha: Sem Volta para Casa’, estrelado por
Tom Holland.

H omem-Aranha: Sem
Volta para Casa é um

marco, um ponto de vi-
rada no cinema da Mar-
vel Studios. Deixe de
lado, pelo menos por en-
quanto, as teorias sobre
o possível retorno de An-
drewGarfield e TobeyMa-
guire, atores que interpre-
taram o “cabeça de teia”
em outras oportunidades.
Concentre-se, enfim, no
momento em que o Dou-
tor Estranho perde o con-
trole de um feitiço e abre
uma brecha para que an-
tigos vilões retornem.

Só isso já basta para
sabermos que o conceito
de multiverso é abraçado
de uma vez por todas
pela Marvel Studios, de-
pois de ensaiar a temática
nas séries Loki e What If?,
disponíveis no Disney+.
Agora, a ideia de que uni-
versos paralelos coexis-
tem fica ainda mais real.
Não é apenas devaneio
dos quadrinhos, imagina-
ção de fã. Um persona-
gem pode estar morto em
uma realidade, mas vivo
em outra. Nada mais é
concreto.

Com isso, o futuro
da Marvel Studios passa
pelo questionamento:
como seguir com uma
linha de histórias coesa,
que agrade ao público
geral, usando o multi-
verso?

Afinal, são mais per-
sonagens a serem explo-
rados e mais possibilida-

des abertas. A chance
de algo ficar confuso de-
mais nas telonas se torna
mais real. Kevin Feige,
produtor da Marvel e res-
ponsável por orquestrar
esse “universo compar-
tilhado”, se torna uma
figura ainda mais indis-
pensável. É preciso al-
guém para delimitar o
que pode ou não ser
feito, já que erros e tro-
peços podem acontecer
mais facilmente.

Como funciona
Nos quadrinhos, o

multiverso já é explorado
há décadas e, com isso,
são vários os universos
apresentados, como Uni-
verso Ultimate (Terra-
1610), Zumbis Marvel
(Terra-2149) e Marvel
1602 (Terra-311). Cada
história tem suas particu-
laridades, algumas bizar-
rices. Mas há uma graça,
no geral, com essas tra-
mas que brincam com as

emoções do leitor. Um
erro de uma HQ pode
ser corrigido rapidamente
usando o multiverso.

Nos cinemas, porém,
as coisas não são tão
simples. Ainda que a
DC esteja seguindo esse
caminho, é complicado
fazer filmes simultâneos
passados em diferentes
universos, com persona-
gens interpretados por
vários atores ou, pior,
mortos em um filme e
vivos em outro. Isso
daria um nó na cabeça
do público, que poderia
ter dificuldades de acom-
panhar o que está de
fato acontecendo ali, sem
falar da quebra de vínculo
emocional.

De olho no que foi
divulgado até agora so-
bre os próximos filmes da
Marvel, como Doutor Es-
tranho no Multiverso da
Loucura e Thor: Amor e
Trovão, o estúdio vai se-

guir pelo caminho de unir
universos. Variações de
personagens podem se
enfrentar ou, então, servir
como substituto - é uma
boa maneira de encon-
trar um novo herói para
Pantera Negra 2 após a
morte de Chadwick Bo-
seman, ou para introduzir
Natalie Portman como “a
nova Thor”. E que tal tra-
zer os X-Men para dentro
dos filmes da Marvel Stu-
dios?

As possibilidades que
se abrem são valiosas.
Novos personagens vão
surgir, antigos reapare-
cem. A Marvel não terá
mais limites para sua cri-
atividade - e nem mesmo
o espaço será uma bar-
reira. Fica apenas a tor-
cida para que os filmes
saibam dosar o que há
de melhor nas HQs e
no cinema, usando ima-
ginação para continuar a
emocionar fãs por aí.
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Hamilton vira Cavaleiro da Ordem
do Império Britânico; o

heptacampeão de Fórmula 1 foi
condecorado pelo príncipe Charles.

The Royal Family/Divulgação

Lewis Hamilton recebeu o título de cavaleiro da Ordem do Império Britânico.

O heptacampeão
mundial de Fór-

mula 1, Lewis Hamil-
ton, recebeu nesta
semana o título de
Cavaleiro da Ordem
do Império Britânico,
pelos seus serviços
prestados ao automo-
bilismo da Inglaterra,
e o título resultante
da lista de Honra de
Ano Novo de 2021, no
Castelo de Windsor,
em Berkshire, na In-
glaterra. O inglês já
possui a honraria MBE
– Membro da Ordem
do Império Britânico –,
recebida em 2009.

Na modalidade, Ha-
milton é o quarto piloto
a receber a honraria,
dada pelo próprio prín-
cipe Charles em nome
de sua mãe, a rainha
Elizabeth. Ele fica
atrás de nomes como
Sir Jackie Stewart, Sir
Stirling Moss e Sir
Jack Brabham. Junto
dele, outras duas per-
sonalidades também
serão nomeadas: o
ator David Suchet e o
diretor musical Donald
Runnicles.

No Reino Unido,
o título de cavaleiro
ou dama da rainha é
uma das mais altas

honrarias que os cida-
dãos podem receber.
Antigamente, ele era
concedido pelo mo-
narca apenas pelos
feitos militares da po-
pulação, mas desde
então o título vem
sendo atribuído a di-
versos setores da vida
pública. Dessa forma,
qualquer pessoa, insti-
tuição, grupo ou órgão
do governo pode indi-
car um indivíduo para
receber a honraria.
Assim, o título vem re-
conhecendo trabalhos
em diversas áreas da
sociedade, como a da
educação, filantropia,
artes e esportes.

Trata-se de uma
honra dada aos ca-
valeiros da Ordem do
Império Britânico. O

homenageado é re-
conhecido por realiza-
ções notáveis, bravura
pessoal e serviços
prestados ao Reino
Unido. Dessa forma,
torna-se um membro
da nobreza monár-
quica. Quem não é
britânico não recebe
a nomenclatura ”sir”.
Pelé foi condecorado
pela rainha, mas não é
’sir’ por ser brasileiro.

No último domingo,
o piloto da Mercedes
perdeu a chance de
conquistar o seu oi-
tavo título mundial de
F-1 após uma conclu-
são de prova polêmica
na última volta do GP
de Abu Dabi, nos Emi-
rados Árabes Unidos.
Liderava até a última
volta, quando foi ultra-

passado pelo holan-
dês Max Verstappen,
da Red Bull, que foi
o campeão da tempo-
rada 2021.

Agora com o título
de ”Sir”, Hamilton es-
tará de volta ao grid
de 2022 junto com seu
novo companheiro de
escuderia, o também
inglês George Rus-
sell, ex-piloto da Wil-
liams. O heptacam-
peão mundial partici-
pará da Cerimônia de
Entrega de Prêmios da
Federação Internacio-
nal de Automobilismo
(FIA, na sigla em fran-
cês), em Paris, nesta
quinta-feira.
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Astro de "Sex and The City", Chris
Noth é acusado de assédio sexual.

Reprodução

Duas mulheres alegam ter sido abusadas sexualmente pelo ator; ele negou todas as acusações.

C hris Noth, uma das
estrelas de Sex

and The City, foi acu-
sado de assédio sexual
por duas mulheres.
De acordo com o The
Hollywood Reporter,
Zoe, de 40 anos de
idade, e Lily, de 31
anos, alegam foram as-
sediadas pelo ator em
Los Angeles em 2004 e
emNova York em 2015,
respectivamente. Ele
interpreta Mr. Big na
produção, que ganhou
um reboot pela HBO.

Zoe trabalhava em
uma empresa que
lidava com negó-
cios das celebrida-
des quando o assédio
aconteceu. ”Ele pas-
sava pela minha mesa
e flertava comigo. De
alguma forma, con-
seguiu meu número
de telefone e deixava
mensagens. Minha
chefe reagia assim:
”Mr. Big está deixando
mensagens na sua
caixa postal’”, relatou.

Em certa ocasião,
Zoe foi convidada para
ir até a piscina no pré-
dio do ator, com al-
guns amigos. Ela afir-
mou que Noth a bei-
jou e que ela chegou
a corresponder inicial-
mente, mas parou a
ação segundos depois.
O ator então teria a
empurrado para uma
cama, tirado o short e
a parte de baixo do

biquíni e a estuprado.
”Doeumuito e eu gritei:
’Pare!’. Ele não parou.
Eu falei: ’Você pode ao
menos pegar uma ca-
misinha?’. E ele riu de
mim”, disse Zoe.

Em seguida, ela foi
para um hospital e
relatou o estupro para
a equipe médica. ”Eu
tive que levar pon-
tos. Dois policiais vi-
eram tomar meu de-
poimento, mas eu não
contei quem era. Eles
me deram um panfleto
de terapia e alguns
remédios.”

A chefe de Zoe afir-
mou que ela recebeu
uma ligação da jovem
de então 25 anos na
época e que revelou o
ataque de Noth. ”Ela
estava muito triste e
em choque”, relatou a
chefe. Zoe disse que
depois do suposto es-
tupro passou a ter pe-
sadelos e flashbacks.

Já Lily trabalhava

como garçonete na
área VIP de um clube
emNova York em 2015.
Ela era fã do ator desde
quando ele atuou na
série Law & Order. ”Ele
estava dando em cima
de mim e, claro, eu
estava me sentindo
lisonjeada. Eu sabia
que ele era casado, é
vergonhoso eu admitir
isso”, afirmou. Após
se conhecerem, Noth
teria convidado Lily
para jantar. O ator é
casado com Tara Lynn
Wilson desde 2012.

Durante o encontro,
ela teria consumido
muitas bebidas alcoó-
licas. Os dois teriam
ido então para o apar-
tamento de Noth, que
era próximo ao res-
taurante. ”Ele tentava
me beijar e eu estava
sendo cautelosa. Ele
era mais velho. Ele
ficou tentando, ten-
tando... Eu deveria ter
sido mais assertiva ao

recusar e ido embora.
Quando me dei conta,
ele tirou a calça e es-
tava na minha frente.
Ele enfiou o pênis na
minha boca”, relatou.
”Eu estava chorando
enquanto isso aconte-
cia. Me senti violada.”

Procurado pelo site,
Noth negou todas as
alegações. ”As acusa-
ções contra mim feitas
por pessoas que co-
nheci anos, até déca-
das atrás, são catego-
ricamente falsas. Es-
sas histórias poderiam
ter sido de 30 anos
ou 30 dias atrás, mas
essa é uma linha que
eu não cruzei. Os en-
contros foram consen-
suais. É difícil não
questionar o momento
em que essas histórias
foram lançadas. Não
sei ao certo por que
estão surgindo agora,
mas de uma coisa eu
sei: eu não abusei des-
sas mulheres.”
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Em eleição disputada, Academia
Brasileira de Letras escolhe

economista Eduardo Gianetti para
última cadeira que estava vaga.

Reprodução/YouTube

Paulista teve 18 dos 34 votos e vai ocupar a cadeira 2 da Academia Brasileira de Letras.

O economista Edu-
ardo Gianetti da

Fonseca, de 64 anos,
foi eleito para a Ca-
deira 2 da Academia
Brasileira de Letras. Ele
superou o escritor Ga-
briel Chalita e o advo-
gado Sergio Bermudes
em votação realizada
no Petit Trianon nesta
quinta-feira (16).

Vaga desde a morte
de Tarcísio Padilha, em
setembro, esta era a úl-
tima das cinco cadeiras
em disputa na institui-
ção. Foi também a elei-
ção mais disputada, em
dois escrutínios. No úl-
timo, Gianetti recebeu
18 dos 34 votos, en-
quanto Bermudes ficou
com 9 e, Chalita, 7.

As outras cadeiras
foram preenchidas pela
atriz Fernanda Monte-
negro, o compositor
Gilberto Gil, o médico
Paulo Niemeyer e o
advogado José Paulo
Cavalcanti. Com os
resultados, a academia
acabou não elegendo
nenhum ficcionista para
seu quadro.

Nascido em Belo
Horizonte, em 1957,
Gianetti é formado em
economia e ciências
sociais na Universidade
de São Paulo. Tem

experiência na área de
Economia, com ênfase
em Teoria Econômica,
atuando principalmente
nos seguintes temas:
filosofia e teoria econô-
mica, história do pensa-
mento econômico, eco-
nomia do bem-estar,
ética e economia.

Ex-professor na Uni-
versidade de Cam-
bridge e no Insper São
Paulo, recebeu duas
vezes do Prêmio Jabuti:
o primeiro, em 1994,
por “Vícios privados,
benefícios públicos?” e
o segundo, em 1995,
pelo livro “As partes & o
todo”.

Publicou ainda ”Au-
toengano” (1997), ”O
valor do amanhã”
(2005) e ”Trópicos utó-
picos” (2016), entre
outros. Nos últimos

anos, Gianetti tem se
direcionadomais para a
filosofia. Seu penúltimo
título, “O elogio do vira-
lata e outros ensaios”
(2018) ele recupera
uma expressão de Nel-
son Rodrigues (usada
pelo dramaturgo cari-
oca para definir o sen-
timento de inferioridade
dos jogadores brasilei-
ros nos anos 1950) para
pensar o estado de
espírito atual do país.
Já “O anel de Giges”,
de 2020, parte de uma
fábula do segundo livro
da República Platão.

”Sou mais identi-
ficado como econo-
mista, mas minha ver-
dadeira paixão é a filo-
sofia”, diz o novo imor-
tal. ”Na Academia, terei
mais liberdade para me
direcionar mais intensa-

mente no meu trabalho
com a literatura e a
filosofia.”

Próximo da Rede
Sustentabilidade, Gia-
netti elaborou os pla-
nos de governo para a
candidata Marina Silva
nas campanhas presi-
denciais de 2010, 2014
e 2018. Sua atuação
política vem de longe.
Nos anos 1970, quando
era aluno da USP, ele
foi fichado como sub-
versivo pela Ditadura
Militar.

Os ocupantes ante-
riores da cadeira 2 fo-
ram Coelho Neto (fun-
dador), João Neves da
Fontoura, João Guima-
rães Rosa e Mário Pal-
mério.
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Antonia Fontenelle é condenada por
ataque ofensivo a Felipe e Luccas Neto.

Divulgação

A atriz a prestará serviços comunitários por um ano e 52 dias-multa.

A atriz Antonia Fon-
tenelle foi con-

denada pela Justiça
a prestar serviços
comunitários por um
ano e 52 dias-multa
pelos crimes de calú-
nia, difamação e injú-
ria contra os irmãos
Felipe e Luccas Neto.

Na ação movida
pelos irmãos, são
mencionados posts
da youtuber em que
ela associa falas dos
influenciadores à ero-
tização de crianças.
Em uma das pos-
tagens, ela afirma:
”estou julgando ina-
dequada a atitude
do teu irmão Luc-
cas Neto pagando
b****** numa gar-
rafa de vidro”.

Outro post que
consta na ação diz
”se você acha normal
dizer que vai introdu-
zir um plug anal na
seguidora menor de
idade que segundo
tua fala (contra fatos
não há argumentos)
tem sonhos eróticos
contigo, se tu acha
isso normal, algo me
diz que os órgãos de-
fensores da criança e
do adolescente, não
vão achar”.

Em vídeo postado

nas redes sociais, o
influenciador come-
morou a decisão e
disse que ”quando
começaram com as-
sociações com pedo-
filia, não tenho nem
palavras para descre-
ver o que foi isso na
minha vida”.

A decisão da Jus-
tiça afirma ainda que
”nas postagens, além
de fazer menção a
fatos específicos, há
expressa menção a
pedofilia, chegando a
ponto da querelada
dizer ’Pedofilia não
tem graça’. Todos
contra a erotização
de crianças e ado-
lescentes. #Todos-
ContraPedofilia e a
indagação ’Podemos
chamar isso de pedo-
filia a olhos nus?’”

Segundo a deci-
são, em outra pos-

tagem citada, Fon-
tenelle complementa
a acusação fazendo
uso da expressão ”se
você se calar para
isso é cúmplice”.

A Justiça discor-
dou do argumento
da defesa de que
as postagens ”pos-
suíam a intenção
única de provocar a
discussão e a rea-
dequação dos con-
teúdos” produzidos
pelos youtubers.

Fontenelle alega
que no vídeo em que
questiona se as falas
não dariam margem
à pedofilia, havia ou-
tros influencers além
dos irmãos Neto.

”Para começar,
nunca liguei nenhum
dos dois à pedofilia,
no vídeo tinha outros
influenciadores, só
os dois resolveram

vestir a carapuça,
transferiram isso em
briga política me fa-
zendo um assédio
processual achando
que assim me fariam
pedir desculpas e
deixar o caminho livre
pra eles continuarem
com a comunicação
torta deles”, disse a
atriz ao g1.

”Eu não temo a
pressão deles, não
cometi nenhum crime
e vou provar isso. Es-
tão contando vanta-
gem antes da hora,
é importante lembrar
que estamos ainda
na primeira instância.
O pau ainda vai to-
rar, eles podem vir
quente que eu estou
fervendo. Contra fa-
tos não há argumen-
tos”, completou.
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Tereza Seiblitz faz novo desabafo
sobre André Gonçalves: "Ele

xingou a filha de todas as formas
e não sabe nem a idade dela".

Reproduçãõ

Ator deve pensão alimentícia à filha, fruto de antigo relacionamento
com a atriz.

M ãe da filha mais ve-
lha de André Gonçal-

ves, Tereza Seiblitz fez um
novo desabafo sobre a dí-
vida de pensão de R$ 109
mil que o ator tem com
Manuela Seiblitz, de 22
anos. Em relato publicado
no Instagram, a atriz con-
tou que o ator xingou a fi-
lha ”de todas as formas”
quando ela assumiu, aos
18 anos, as reinvindica-
ções pela pensão.

”André agora abre a
boca para dizer que Ma-
nuela quer o mal dele e
não sabe nem a idade
dela. Não é 23, é 22”, res-
saltou Tereza. ”Estou es-
crevendo isso por que sei
que são muitas mulheres
que passam por este tipo
de injúrias que minha filha
e eu estamos passando.
Não quero mais relação
nenhuma com esse su-
jeito”.

”É triste e revoltante
ver um pai expor assim
os filhos”, frisou Tereza.
”Quando a Manuela foi re-
gistrada, com 4meses, fo-
mos eu, meu compadre
Emilio e ele buscar a car-
teira de identidade dele
(André) retida num bar na
Gávea por causa de uma
dívida”, revelou a atriz.

Nomesmo post, Tereza
alega que André Gonçal-
ves ”nunca teve cotidiano”
com a filha. ”Não pe-
gava fim de semana nem
às quartas-feiras, como é
comum. Na única vez em
que pedi para ele ir ao
pediatra comigo, quase
perdi a hora porque ele

não apareceu”. Segundo
a mãe de Manuela, An-
dré ”furou vários encon-
tros” com a filha. ”Ele li-
gava, dizia pra mim que
viria e não chegava. Ela
esperando, e nada”.

A atriz conta que André
pagava pensão ”quando
queria”. E acrescentou
que ”às vezes ele vinha
com presentes vistosos”.
”Quando aconteciam os
encontros, eram afetivos
e festivos. Lá pelos 9
anos dela, ele diminuiu
a pensão combinada do
nada. Eu já estava sem
contrato. Tentei conver-
sar. Ele disse ’não, deixa
os advogados conversa-
rem’”.

À época, Tereza rece-
beu como resposta um fax
em que André regulava as
visitas a que ele teria di-
reito. ”Voltando à pensão,
fiz o que ele pediu e os
advogados começaram a
conversar. No dia em que
ele viu que teria que pagar
a pensão combinada, me
ligou aos berros me xin-
gando”.

”Isso foi se desen-
rolando, ele pagando
quanto queria quando
queria, até que a Manuela
com 18 anos teve que
estar à frente. Ele a xin-
gou de todas as formas”,
conta Tereza.
Entenda o caso
No fim de novembro,

André Gonçalves teve pri-
são domiciliar decretada
pela Justiça de Santa Ca-
tarina devido às dívidas
com a pensão alimentícia

– avaliadas em R$ 350 mil
– da filha Valentina, fruto
de seu antigo relaciona-
mento com a jornalista e
atriz Cynthia Benini.

Uma semana depois
de o caso vir à tona, André
Gonçalves se tornou alvo
de um novo pedido de pri-
são pelo mesmo motivo,
só que dessa vez tendo a
sua filha mais velha como
autora da ação. Manu-
ela, de 23 anos, assumiu o
processo que a mãe dela,
a atriz Tereza Seiblitz, mo-
via contra o ex na Justiça
do Rio por alimentos atra-
sados. O processo tramita
na 4ª Vara de Família da
capital e espera a decisão
do juiz.

Manuela, que cobra
uma pensão mensal de
R$ 6 mil, não aceitou
o pagamento atrasado
do acordo de R$ 20 mil
oferecido por Gonçalves
no último mês de outubro
e agora também pede a
reclusão do pai por uma

dívida de R$ 109 mil.
O ator criticou a rigi-

dez da lei que prevê prisão
para quem não tem condi-
ções de pagar pensão ali-
mentícia no Brasil e falou
da mágoa que sente por
não ter mais um bom rela-
cionamento com as filhas
– ele está bloqueado dos
contatos com elas nas re-
des sociais.

”Elas viraram as cos-
tas para mim por dinheiro,
não quero dizer nenhum
nome ruim dos meus fi-
lhos, mas eu acho que é
inominável a situação que
eu estou passando sem
precisar passar”, afirmou
o ator. ”A saída não é a
prisão. Eu sei o pai que
eu sou, que eu quero ser.
Não sou bandido. Não há
nada que me desabone
na esfera federal, estadual
ou municipal.”
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Adriane Galisteu fala sobre primeira
mulher a comandar 'A Fazenda': "Estou

perto de realizar o meu sonho".
Reprodução/Instagram

A apresentadora agradeceu a todos que torceram por seu êxito, em
especial seu antecessor Marcos Mion.

Luísa Sonza é dada como morta
em sistema de saúde, mas nega

processo contra Ministério.
Reprodução/Instagram

Cantora entrou com procedimento emergencial para receber autori-
zação para viajar até a Europa.

A driane Galisteu encerra
nesta quinta-feira (16) um

projeto bem-sucedido de sua
longa carreira nas telinhas, o
comando do reality show A
Fazenda. A apresentadora
agradeceu a todos que tor-
ceram por seu êxito, em es-
pecial seu antecessor Marcos
Mion.

“Eu sei o quanto as pes-
soas torceram por mim. Te-
nho muita gratidão. A Fa-
zenda é um produto consa-
grado, que o brasileiro adora.
Mas eu peguei uma bucha,
né? Substituí o cara (Marcos
Mion) que brilhou muito e de
quem sou muito fã. O Mion

está brilhando lá na Globo
e abriu esse caminho com a
maior humildade e amor. Ser
a primeira mulher a encarar
esse desafio faz com que eu
me sinta muito honrada. Tam-
bém fico feliz pela galera ter
entendido o meu jeito de ser
e de apresentar. Fixamos em
primeiro lugar muitas vezes.
Quem acompanha a minha
carreira sabe que estou che-
gando perto de realizar o meu
sonho”, celebra.

Foi três meses de mui-
tos aprendizados. Adriane
falou sobre o desafio de se
posicionar diante de polêmi-
cas, como a de Nego do Bo-

rel, acusado por internautas
de ter abusado sexualmente
da participante Dayane Mello,

que negou o suposto ocor-
rido.

L uísa Sonza passou por
um susto ao viajar para

Portugal, onde fez uma série
de apresentações. No sis-
tema do Ministério de Saúde,
a cantora é dada comomorta,
o que a impediria de realizar
a viagem. Ela entrou com um
processo emergencial para a
correção do erro.

”Ela não está proces-
sando a pasta do Ministério
da Saúde em ação no valor
de 530 mil reais. Isso não é
verdade. O que aconteceu foi
que ao pegar o Certificado
Nacional de Vacinação da
Covid 19 para viajar para
Portugal, Luísa não conse-
guiu acessar o Conecte SUS,
pois constava que ela estava
morta no sistema”, explicou a
assessoria da cantora.

”Como a artista já tinha
viagem para Portugal com

dia marcado, ela teve que
realizar um processo emer-
gencial através do seu advo-
gado, para que o Ministério
resolvesse tudo e corrigisse a
tempo, antes da viagem. E foi
o que aconteceu, o pedido foi
deferido e o erro no sistema
corrigido”, finalizou a asses-

soria.
A equipe jurídica de Luísa

também se pronunciou. ”A
assessoria jurídica da artista
Luísa Sonza, por seu advo-
gado José Estevam Macedo
Lima, vem informar que foi
necessária a propositura de
Mandado de Segurança, vi-

sando à proteção do seu
direito líquido e certo de
obter, através do sistema
do Conecte Sus, o certifi-
cado internacional de vaci-
nação. O mencionado pro-
grama estava declarando a
Artista comomorta e, após di-
versas tentativas administrati-
vas, não fora solucionada a
falha no sistema. A Juíza da
Vara Federal do plantão ju-
diciário entendeu que a Ar-
tista possuía o direito de obter
a certificação imediatamente
e deferiu a liminar diante da
urgência para cumprimento
da agenda e frente aos cus-
tos empreendidos para isso.
Após a decisão liminar, o
Ministério da Saúde pronta-
mente retificou o erro, dando
todo o suporte necessário
para Artista.”
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